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POVZETEK 

 

Organizacijski kultura in klima, tudi v povezavi z zadovoljstvom zaposlenih, v zadnjih 

letih postajata vse pomembnejši. Iz prvotne uporabe v gospodarstvu se zavedanje o 

pomenu njunega ocenjevanja, interpretiranja in spreminjanja ali vzdrževanja prenaša tudi 

na šole in podobne organizacije. Čeprav gre za pojava, ki imata v raziskovanju nekaj 

desetletno tradicijo, je raba terminologije še vedno precej nekonsistentna. Nekateri avtorji 

ju opisujejo kot en sam pojav, medtem ko ju drugi jasno ločujejo, spet tretji pa enega 

definirajo kot dimenzijo drugega. V tem delu pojava obravnavam ločeno, v fazi 

interpretacije pa ju, ob upoštevanju predpostavke, da organizacijska kultura odraža 

simbolno in organizacijska klima psihološko plat življenja zaposlenih v šoli, združim z 

namenom osvetlitve celostne podobe šolske kulture in klime.  

 

Na pojav šolske kulture in klime gledam z vidika jasnosti ciljev šole, modela odločanja, 

odgovornosti, avtonomije, odnosa do vodenja, meril za kakovostno delo, nagrad, 

komunikacije, sprejetosti in podpore, občutka za skupnost ter oprtost za probleme, kot se 

kažejo v šoli. Šolski kulturo in klimo raziskujem v povezavi z zadovoljstvom zaposlenih 

ter ustvarjanjem kakovostnega, k učenju naravnanega delovnega okolja v šoli. Zanima me 

vloga vodstva in svetovalne službe v procesu njunega oblikovanja, ocenjevanja in 

spreminjanja. 

 

Namen raziskave je bil odkriti, kakšno kulturo prepoznavajo zaposleni na slovenskih 

osnovnih in srednjih šolah, kako ocenjujejo klimo in kakšno bi si želeli; oceniti 

zadovoljstvo zaposlenih in opisati vlogo ravnateljev in svetovalnih delavcev pri ustvarjanju 

organizacijskih kulture in klime. 

 

Raziskava je bila razdeljena na dva dela, uporabljen pa kombiniran, komplementaren 

pristop k raziskovanju, pri čemer je bilo v prvem delu opravljeno anketiranje učiteljev, 

svetovalnih delavcev in ravnateljev na reprezentativnem vzorcu slovenskih osnovnih in 

srednjih šol, v drugem delu pa so bili za natančnejši vpogled v vlogo ter položaj 

ravnateljev in svetovalnih delavcev opravljeni poglobljeni intervjuji. Komplementarnost se 

kaže v ločeni analizi posameznih delov, ki se združijo šele na stopnji interpretacije. 



Rezultati kažejo, da zaposleni na slovenskih šolah prepoznavajo močno organizacijsko 

kulturo, v kateri so cenjeni znanje in dosežki, ter odprto in podporno klimo, in sicer ne 

glede na to, ali prihajajo z osnovnih ali srednjih šol in neodvisno od velikosti šole. Razlike 

v oceni kulture se kažejo med ravnatelji, učitelji in svetovalnimi delavci, pri čemer 

ravnatelji zaznavajo bistveno močnejšo kulturo ter bolj odprto in podporno klimo kot 

drugi. 

Pri vseh se pojavlja razkorak med ocenjeno in želeno klimo, pri čemer si vsi želijo še bolj 

odprte in podporne klime. Rezultati kažejo, da bolj ko je klima podporna, večji občutek 

samostojnosti ter varnosti pri delu zaposleni prepoznavajo.  

Ocena klime se povezuje tudi z željo po zamenjavi zaposlitve in z motivacijo za bolniško 

odsotnost z dela zaradi slabega počutja. Bolj podporna in odprta ko je klima, manjši sta 

želja po zamenjavi zaposlitve in nuja zaposlenih po odsotnosti z dela zaradi slabega 

počutja na delovnem mestu.   

Oceni kulture in klime se med seboj povezujeta. Povezujeta pa se tudi z zadovoljstvom pri 

delu. Rezultati kažejo, da zaposleni visoko ocenjujejo zadovoljstvo pri delu, pri čemer se 

najvišje ocenjuje zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve in delom.  

 

Ravnatelji imajo v celotnem procesu oblikovanja, ocenjevanja in spreminjanja šolskih 

kulture in klime ter zagotavljanja zadovoljstva in razmer za učinkovito učno okolje prav 

zaradi svoje pozicije in vloge pri organizaciji dela ter doseganju ciljev šole bistven pomen. 

Izpostavlja se, da je skrb za kulturo in klimo naloga vseh zaposlenih, gotovo pa ima 

svetovalni delavec zaradi svoje vloge v šoli ter širokega uvida v sistem možnost in 

priložnost za aktivno vlogo pri njunem soustvarjanju in spreminjanju.  

 

 

Ključne besede: organizacijska kultura, organizacijska klima, zadovoljstvo, šola, 

svetovalno delo, ravnatelj. 



ABSTRACT 

 

In recent years, organizational culture and climate have gained more importance, also in 

connection with the satisfaction of employees. From the original use in the economy, the 

very awareness of the meaning of their evaluation, interpretation, as well as changing or 

maintaining is passed on schools and similar institutions. Despite dealing with phenomena 

which have a long tradition in the field of research, the use of their terminology still proves 

to be rather inconsistent. Some researchers describe them as a single phenomenon, whereas 

others make a clear distinction between them or define one as a dimension of the other. In 

the following thesis, both phenomena are dealt with separately, whereas in the 

interpretation phase they are combined, considering the assumption that organizational 

culture reflects the symbolic side and organizational climate the psychological side of the 

employees’ life at school, in order to highlight the overall image of school culture and 

climate. 

 

School culture and climate are researched within goal clarity, decision-making model, 

responsibility, autonomy, leadership, quality work criteria, rewards, communication, 

warmth and support, sense of community, as well as openness towards problems shown at 

school. School culture and climate are further researched in connection to employees’ job 

satisfaction and creating learning communities.  

The research is centered on the role of principals and school counsellors in the process of 

forming, evaluating and changing the culture and climate. 

 

The aim of the present research was to discover what kind of culture is recognized among 

the Slovenian primary and secondary school employees, evaluated and desired climate, 

employees’ job satisfaction, as well as to outline the school counsellor and principal role in 

the field of organizational culture and climate. 

 

The research was divided into two parts, using a combined, complementary approach 

towards research. In the first part, a survey among teachers, school counsellors and 

principals was carried out, based on a representative sample of Slovenian primary and 

secondary schools. In the second part, however, detailed interviews among principals and 

school counsellors were conducted in order to get a deeper insight into their roles and 



positions. Complementarity is shown in separate analyses which are united in the 

interpretation phase. 

 

According to the results, the employees at Slovenian schools identify a strong 

organizational culture which appreciates knowledge and achievements, as well as an open 

and supportive climate, regardless of the school type or its size. Nevertheless, there are 

differences in evaluation of principals, teachers and school counsellors, wherein principals 

perceive much stronger culture and more open and supportive climate than others. 

There is a clear discrepancy between evaluated and desired climate, the latter being even 

more open and supportive. Considering the results, the more supportive climate, the 

stronger feeling of autonomy and security at work. 

The climate evaluation correlates to the idea of remaining in a job and the motivation of 

taking a sick leave due to bad condition. The more open and supportive climate, the 

stronger idea of remaining in a job and lesser motivation of taking a sick leave. 

Culture and climate evaluations are intertwined, each correlating to job satisfaction. There 

is a high job satisfaction level among the employees where job permanence and work itself 

are ranked the highest. 

 

Principals play an essential role in the whole process of forming, evaluating and changing 

school culture and climate, as well as providing satisfaction and conditions for an efficient 

learning environment due to their role and position in the process of work organization and 

achieving educational goals. 

Maintaining culture and climate affects all employees. However, a school counsellor is in 

the position of being actively involved in the process of common creating and changing of 

culture and climate 

 

 

Key words: organizational culture, organizational climate, job satisfaction, school, school 

counselling, principal. 
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UVOD 

 

V doktorski disertaciji sta v središču raziskovanja organizacijski kultura in klima, ki sta v 

zadnjih letih pogosteje obravnavani temi, vendar v večini raziskav še vedno na področju 

gospodarstva, kjer ima takšno raziskovanje že večletno tradicijo in kontinuiteto. Predvsem 

organizacijsko kulturo pogosto povezujejo z njeno stabilnostjo in vplivom na uvajanje 

sprememb. Spremembe v sodobni družbi, ki zahtevajo spreminjanje organizacij, pa ne 

nastajajo le v gospodarstvu, temveč so stalnica in se z njimi srečujemo na vseh ravneh. 

Zaradi osebne in strokovne vpetosti v šolski prostor me kot socialno pedagoginjo zanimajo 

organizacijski kultura in klima na šoli, šola kot organizacija in šola kot skupnost, predvsem 

pa težnje po spreminjanju od šole, ki uči, k učeči se šoli, in od organizacije k skupnosti. 

  

V literaturi je mogoče najti precej nekonsistentno rabo terminologije, poimenovanja in 

razumevanja organizacijskih kulture in klime, pri čemer teoretiki nanju gledajo ločeno, ju 

enačijo ali pa eno razumejo kot del druge. Po analizi različnih vidikov se pri raziskovanju 

osredotočam na definicije, ki kulturo in klimo, ob zavedanju, da imata nekatere skupne 

točke, prekrivanja in nedorečenosti, razlikujejo in njuno ločeno obravnavanje razumejo kot 

prispevek k poglobljenemu uvidu v organizacijo ter življenje in ravnanje posameznikov v 

njej.  

V teoretičnem delu disertacije osvetlim in izpostavim organizacijski kulturo in klimo, šolo 

kot organizacijo in skupnost ter spremembe v šolstvu, upoštevajoč zakonitosti šolskih 

kulture in klime, ki so pogoj za uspešno spreminjanje in prilagajanje šolskih sistemov, kar 

»sodobni čas vse hitrejših sprememb neizprosno zahteva« (Bečaj, 2000, str. 5). 

Organizacijsko kulturo razumem kot razmeroma stabilno, jedrno značilnost organizacije 

(šole) (Cameron in Quinn, 2011, str. 20–21), ki jo lahko prepoznamo in proučujemo z 

vidika njenih artefaktov, ubesedenih vrednot in prepričanj ter neubesedenih temeljnih 

predpostavk (Schein, 2010, str. 23–32; Černetič, 2007, str. 277–278; Cameron in Quinn, 

2011, str. 20). Babnik (2011, str 23) poudarja, da je organizacijska kultura tudi tista, ki 

lahko z operacionalizacijo in percepcijo temeljnih vrednot ovira uvedbe sprememb v šoli 

celo bolj, kot organizacijska klima, ki se odraža v medsebojnem življenju na šoli, odnosu 

do različnih sistemov (nagrajevanja, motivacije ipd.), zaznavanju prevladujočih praks, 

odnosov in posameznikov. Ivančič (2007, str. 482) še dodaja, da je klima po svoji naravi 

veliko bolj spremenljiva kot kultura.  
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Šolski kulturo in klimo soustvarjajo vsi, ki so vpleteni v vzgojno-izobraževalni proces. Z 

vidika zaposlenih vsak podsistem šole (učitelji, vodstvo, svetovalni delavci) prispeva in 

mora prispevati svoj delež k oblikovanju kulture in klime, ravnatelji pa so razumljeni kot 

tisti, ki imajo na šolski kulturo in klimo, pa tudi na zadovoljstvo, največji vpliv. 

Pomembno vlogo pri tem imajo tudi svetovalni delavci zaradi svoje nenehne prisotnosti, 

razvojno-preventivne dejavnosti in drugih nalog, ki jih opravljajo (Bezič, 2002; 2007). 

Čeprav se izpostavlja poseben položaj svetovalnih delavcev, ki jim daje možnost in 

priložnost za prispevek k razvoju šole, pa je ta položaj slabo raziskan in opredeljen. Rupar 

(1999) in Ivančič (2007, str. 479) menita, da bi moral ravnatelj prevzeti vodenje in 

usklajevanje spreminjanja kulture in klime, svetovalni delavec pa naj prevzame del nalog, 

ki je skladen z njegovimi kompetencami.  

V povezavi s šolsko kulturo, še bolj pa s klimo, se odpira vprašanje zadovoljstva 

zaposlenih. To je v literaturi pogosto enačeno s klimo ali pa raziskano z vidika njunega 

medsebojnega vpliva. Zadovoljstvo z delom v nadaljevanju razumem kot pozitivni čustven 

odziv na doživljanje dela, ki se sicer v nekaterih delih povezuje z organizacijsko klimo, 

vendar ga z njo ne enačim.  

 

Šolski kulturo in klimo je pomembno raziskovati zaradi celostnega vpogleda v delovanje 

šole, razumevanja vplivov, interakcij med šolo, njenim lokalnim in širšim družbenim 

okoljem ter zaradi  refleksije vloge in prispevka zaposlenih pri sooblikovanju šolskega in 

delovnega prostora, pa tudi doživljanja občutka zadovoljstva. Nekateri drugi avtorji 

(Cameron in Quinn, 2011, str. 82–85; Sergiovanni in Starratt, 1993, str. 98) pa 

izpostavljajo pomen vpogleda in raziskovanja kulture in klime tudi za učinkovito uvajanje 

sprememb.  

V šolstvu sta organizacijski kultura in klima redko raziskovani. Običajno se raziskuje 

povezanost med klimo in uspešnostjo učencev, dijakov in študentov, v rezultatih teh 

raziskav pa je izpostavljen pomen podporne klime (šolske in/ali razredne) za doseganje 

njihovih uspehov (npr. Zabukovec, 1993; Peterlin, 2000; Kobolt, 2008; MacNeil, Pratener, 

Busch, 2009). Pri raziskovanju šolske kulture so se avtorji (npr. Griffith, 1999; Triller, 

2000; MacNeil, Pratener, Busch, 2009) ukvarjali z njeno stabilnostjo, opredeljenostjo 

ciljev znotraj kulture, povezanostjo kulture z motivacijo in, tako kot pri proučevanju klime, 

tudi z uspehi učencev. Ugotovitve kažejo na to, da k uspehu v šoli vodijo jasno 

strukturirani cilji, sprejemanje in podpora ter ohranjanje stabilnosti ob hkratnem 
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prilagajanju zahtevam zunanjega okolja šole. Organizacijski kultura in klima se zelo redko 

obravnavata v odvisnosti od vrste šole (osnovna/srednja), delovnega mesta ali z vidika 

zaposlenih in njihovega doživljanja šole in življenja na njej ali proučevanja zadovoljstva 

zaposlenih, še posebno svetovalnih delavcev in ravnateljev. Običajno se tudi te raziskave 

nanašajo na zadovoljstvo učiteljev v povezavi s posameznimi vidiki dela, motivacijo in 

tudi komunikacijo (npr. Crossmann, Harris, 2006; De Nobile, McCormick, 2008; Červ, 

2012). 

Organizacijski kulturo in klimo je mogoče raziskovati z različnih vidikov, za namen te 

raziskave pa se osredotočam na oceno moč šolske kulture ter oceno prepoznane in 

»idealne« šolske klime. Pri tem izhajam z vidika/s stališča Sergiovannija in Starratta 

(1993) in ob upoštevanju ideoloških predpostavk, iz katerih izhajata avtorja, lahko bolj 

specifično/natančno rečem, da v izhodišču raziskovalnega problema zastavljam vprašanje, 

kako se kažeta šolska kultura kot kultura učeče se skupnosti in šolska klima kot podporna, 

odprta in skupnostna.  

Šolski kulturo in klimo raziskujem z vidika doživljanja zaposlenih, v odvisnosti od vrste, 

velikosti in delovnega mesta ter v povezavi z zadovoljstvom z delom. V raziskavi 

odgovarjam na tri glavna vprašanja:  

 kakšno organizacijsko kulturo prepoznavajo zaposleni na slovenskih osnovnih in 

srednjih šolah, kako klimo ocenjujejo in kakšno bi si želeli;  

 kakšno je zadovoljstvo zaposlenih z delom;  

 kje se kažejo polje, vloga in izzivi za delo svetovalnih delavcev in ravnateljev na 

področju šolske kulture in klime. 

 

V raziskavi je uporabljen kombiniran, komplementarni pristop združevanja kvantitativnih 

in kvalitativnih pristopov k raziskovanju, ki omogoča poglobljen uvid v problematiko 

šolskih kulture in klime. V empiričnem delu disertacije tako predstavljam orisa dveh faz 

raziskovanja in analizo rezultatov. V kvantitativnem delu predpostavljam, da obstajajo 

razlike v oceni šolskih kulture in klime glede na velikost in vrsto šole ter podsistem; da se 

ocena šolske kulture pozitivno povezuje z oceno trenutne šolske klime; da se oceni šolskih 

kulture in klime pozitivno povezujeta z zadovoljstvom pri delu, ocena šolske klime pa tudi 

z motivacijo za zamenjavo službe in s bolniškimi odsotnostmi. Za raziskovanje kulture in 

klime sta bila uporabljena instrumenta, ki ju priporočata Sergiovanni in Starratt (1993), in 

sicer vprašalnika za oceno šolske kulture in šolske klime. Za raziskovanje zadovoljstva pa 
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del vprašalnika, ki se uporablja v projektu SiOK – Organizacijska klima v Sloveniji 

(2012), lestvica za oceno zadovoljstva z delom. Pri analizi podatkov, ki sem jih pridobila s 

spletnim anketiranjem učiteljev, svetovalnih delavcev in ravnateljev na slovenskih šolah, 

so uporabljene metode deskriptivne in inferenčne statistike. 

V kvalitativnem delu raziskave si za pridobitev poglobljenega uvida v problematiko šolske 

kulture in klime v povezavi s svetovalnim delom in vodenjem šole najprej zastavljam 

raziskovalna vprašanja o tem, kako svetovalni delavci in ravnatelji doživljajo šolski kulturo 

in klimo, v katerih dimenzijah sta zanje pomembni in katere dejavnosti v kontekstu skrbi 

za šolski kulturo in klimo izvajajo. Kot metodo raziskovanja uporabim poglobljene 

intervjuje s svetovalnimi delavci in ravnatelji, na podlagi kvalitativne analize tako 

pridobljenega gradiva pa oblikujem »zgodbi« o njihovem doživljanju lastne vloge pri  

oblikovanju, ocenjevanju in spreminjanju šolskih kulture in klime.  

V naslednjem delu rezultate združim ter disertacijo zaključim z integrirano interpretacijo 

rezultatov in sklepnimi mislimi.  

 

Izsledki, teoretična spoznanja s področij šolskih kulture in klime, tudi v povezavi z 

zadovoljstvom, vodenjem in svetovalnim delom, prispevajo k vedenju o organizacijskih 

procesih na šoli, vlogi zaposlenih pri vzpostavljanju učeče se skupnosti, k osvetlitvi 

povezav in razlik med šolsko kulturo, klimo in zadovoljstvom ter prispevajo k oblikovanju 

teorije svetovalnega dela in vodenja šol. Doprinos k teoriji so ugotovitve in primerjava 

med osnovnimi in srednjimi šolami ter skupinami zaposlenih v šoli. Vse to ob uporabi 

kombiniranega kvantitativnega in kvalitativnega pristopa k raziskovanju kaže na izvirnost 

naloge in utemeljuje njen znanstveni prispevek.  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretična izhodišča 
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ORGANIZACIJSKI KULTURA IN KLIMA 

 

Na človekovo delovanje in življenje v organizaciji vpliva veliko dejavnikov, ki izhajajo iz 

njega samega, iz njegovega okolja ali pa obstajajo v interakciji in sovplivanju med 

posameznikom in njegovim (v tem primeru delovnim) okoljem. 

 

Sergiovanni in Starratt (1993, str. 82) pravita, da imamo ljudje, gledano s psihološkega 

vidika, potrebe in iščemo priložnosti za njihovo zadovoljevanje, v življenju pa iščemo 

smisel in stvarem, dogodkom ter podobnemu pripisujemo pomene. Tudi na delovnem 

mestu. Avtorja osvetlita delovanje zaposlenih s psihološke in simbolne plati in uvedeta 

pojma organizacijske kulture in organizacijske klime. Organizacijska kultura po njunem 

mnenju odraža simbolno plat človeške narave, organizacijska klima pa se nanaša bolj na 

psihološki del našega delovanja.  

Pojava postajata vse pomembnejša in sta v zadnjih letih pogosto predmet raziskav, tako 

študentov (predvsem študijskih smeri organizacijskih ved in ekonomije, v okviru 

družboslovnih ved pa pedagoških smeri) kot raziskovalcev (glej npr. Kobolt, 2008; 

Dogajanja po 10 letih projekta SiOK, 2011). Organizacijski kultura in klima sta kljub temu 

še vedno prepoznani in razumljeni na več različnih načinov, poimenovanje pojavov in raba 

terminologije pa nekonsistentna. Bečaj (2000, str. 5) je že pred leti zapisal, da pojavov še 

vedno ne znamo natančno definirati, da gre pri nekaterih avtorjih za en sam pojav, medtem 

ko ju drugi jasno ločujejo. Skoraj petnajst let po njegovih besedah je še vedno tako. Prav 

tako še vedno velja, da je pri njunem obravnavanju, ker koncepta nista »dokončno« 

definirana, nujna previdnost.  

 

Organizacijsko kulturo so kot determinanto organizacijske klime raziskovalci sprva z njo 

enačili. Allaire in Firsirotu (Mesner-Andolšek,1995, str. 20) sta pozneje, sredi osemdesetih 

let, ta koncept razširila in ob upoštevanju simbolne ravni kulture predstavila »nov 

konceptualni okvir organizacijske kulture« (Ivančič, 2007, str. 477), ki od takrat ostaja pri 

različnih avtorjih bolj ali manj enak. Bečaj (2000, str. 6) sicer meni, da je za pojav bolj kot 

izraz organizacijska kultura primerna uporaba termina kultura socialnega sistema. Tega pa 

definira kot »vsoto splošno sprejetih prepričanj in vrednot ter drugih iz tega izpeljanih 

socialno oblikovanih kategorij (npr. norme, stališča, pričakovanja, predsodki, stereotipi), s 

pomočjo katerih člani sistema osmislijo okolje in svoje ravnanje v njem«. Strukturiranje 
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okolja se tako izpostavlja kot temeljna funkcija organizacijske kulture, okolje samo pa tako 

postane za posameznike bolj obvladljivo in predvidljivo. Podrobneje koncept kulture 

socialnega sistema oziroma organizacijske kulture opisujem v naslednjem poglavju.  

Še vedno nekateri avtorji pojmov ne ločujejo in enega od pojavov definirajo kot dimenzijo 

drugega. Na primer Luthans (1995, v Treven, 2001), ki meni, da je organizacijska klima 

poleg primernega vedenja, norm, prevladujočih vrednot in pravil del organizacijske 

kulture. Tudi Schein (2010, str. 14–16), ki je na področju organizacijskih kulture in klime 

gotovo eden najbolj prepoznavnih avtorjev, na klimo gleda kot na del organizacijske 

kulture. Lipičnik (1998) pa nasprotno vidi organizacijsko kulturo kot dimenzijo 

organizacijske klime, kot najvplivnejšo, najbolj razširjeno in najglobljo dimenzijo klime 

(Konrad, 1987, v Ivančič, 2007, str. 479). 

Kar nekaj avtorjev pa pojma ločuje. Bečaj (2000, str. 16) pri teh najde bistveno razliko v 

tem, da se pri klimi bolj ali manj osredotočajo na posameznika, njegove vrednote, potrebe 

in percepcijo, pri kulturi pa so v ospredju skupina oziroma socialni sistem in tipični 

socialni (neindividualni) pojavi. Če na pojava gledamo z vidika socialne psihologije, bi 

lahko rekli, da se socialna klima ujema s paradigmo psihološke, organizacijska kultura pa s 

paradigmo sociološke socialne psihologije. Prva poudarja posameznika, druga pa skupino 

(prav tam). Fenomen je hkrati tudi psihološki in organizacijski, saj oceno klime 

predstavljajo psihološki odzivi posameznika na zunanje dražljaje, ti dražljaji pa so stvar 

organizacije (Sušanj, 2005; Shadur, Kienzle in Rodwell, 1999). Klima je sestavljena iz 

skupnih zaznav, medtem ko kultura temelji na skupnih domnevah (Ashkanasy, Wilderom 

in Peterson, 2000). 

Vsebinsko opredeljujeta kulturo in klimo tudi Sergiovanni in Starratt (1993, str. 97), ko 

pravita, da se v klimi odraža medosebno življenje na šoli, kultura pa kaže na globlja 

prepričanja, norme in poglede. Takšno definicijo dopolnjuje Babnik (2011, str. 23), ko 

navaja, da se kultura operacionalizira kot percepcija prevladujočih vrednot, klima pa kot 

percepcija prevladujočih praks. Hartel in Ashkanasy (2010) ob pregledu definicij 

povzemata razlike med organizacijskima kulturo in klimo ter navajata, da organizacijska 

kultura v kontekstu organizacijskega vedenja daje odgovor na vprašanje »zakaj«, medtem 

ko klima daje odgovor na vprašanje »kaj« v kontekstu kulture, kaj klima pomeni za počutje 

zaposlenih in pozitivno vedenje v organizaciji.  

Ivanko in Stare (2007, str. 95) organizacijski kulturo in klimo razlikujeta med drugim tudi 

glede na njuno povezanost z zadovoljstvom pri delu, pri čemer po njunem mnenju 
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organizacijska klima ali organizacijsko vzdušje, kot jo poimenujeta z drugim izrazom, 

odseva zadovoljstvo zaposlenih, organizacijsko kulturo pa povezujeta z načini reševanja 

težav v organizaciji. Zgodovinsko gledano vidita razlike tudi v znanstvenem izvoru. Izvor 

klime umeščata v psihologijo, izvor kulture pa v antropologijo in etnologijo. Klima po 

njunem mnenju odseva doživljanje realnosti in opisuje realnost v organizaciji, medtem ko 

se kultura nanaša na objektivne pojave, ki obstajajo sami po sebi, njihovo proučevanje pa 

pripomore k razumevanju vrednot, prepričanj, norm in mnenj posameznikov v organizaciji.  

Skladno s tem tudi Cameron in Quin (2011, str. 20–21) poudarjata pomen razlikovanja 

med kulturo in klimo, pri čemer klimo razumeta kot celoto trenutnih občutkov, odnosov in 

zaznavanj posameznikov, kulturo pa izpostavljata kot jedrno karakteristiko organizacije. 

Ker klima temelji na odnosih, se hitreje tudi spreminja. Kultura se nanaša na implicitne, 

skrite vidike organizacije, klima pa je po drugi strani vidnejša in očitnejša. Kultura obsega 

osrednje vrednote organizacije in dogovorjene pomene, klima pa posameznikove poglede, 

ki se glede na situacije in informacije pogosteje spreminjajo. 

Tudi Stringer (2002, str. 16–17) pojav organizacijske kulture ločuje od klime. Kulturo 

organizacije poimenuje korporacijska kultura, njene temeljne komponente, vrednote, 

prepričanja, mite, tradicijo in norme pa povzema po Scheinu. Meni, da je klima 

organizacije pod vplivom njene kulture in obratno tudi organizacijska kultura pod vplivom 

klime v organizaciji. Na klimo pa poleg kulture in zgodovine organizacije vplivajo še 

zunanje okolje, strategija organizacije, vodenje in notranja organiziranost.  

 

Glede na nekonsistentnost uporabe terminologije je, kot sem že omenila, pri proučevanju 

pojavov nujna previdnost. V nadaljevanju predstavljam pomembne poudarke raziskovanja 

kulture in klime.  

Shein (2010, str. 14–16) opozarja, da se je pri razumevanju pojavov treba odmakniti od 

površnih definicij in razumevanja kulture (ter klime) in graditi njeno/njuno podobo na 

kompleksnejšem antropološkem modelu, ki obsega opazovanje obsežnejšega spektra 

vidikov, kot so:  

 vzorci vedenja v medosebnih interakcijah: jezik, navade in tradicije; 

 skupinske norme: standardi in vrednote, ki povezujejo skupino; 

 pomembne vrednote: ubesedene vrednote in načini za doseganje 

ciljev; 

 naravnanost šole: usmeritve, ki so skupne vsem akterjem v okolju; 
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 pravila igre: nenapisana pravila, načela, ki so sprejeta med vsemi 

člani in jih morajo prevzeti tudi novinci; 

 klima: občutek v skupini, ki se prenaša tudi na druge, ki s skupino 

sodelujejo; 

 nujne veščine: veščine in orodja za doseganje ciljev, samoumevno 

je, da so potrebne, čeprav niso zapisane; 

 način razmišljanja in ubeseditve: načini razmišljanja, dojemanja ter 

jezik, ki ga ponotranjijo tudi novinci; 

 skupni pomeni: skupina oblikuje skupne dogovore in pomene; 

 simboli in metafore: podoba, ki jo skupina izkazuje navzven in se 

kaže v vidnih in nevidnih simbolih ter prikazih; 

 obredi in praznovanja: način in izbira praznovanj oziroma načinov 

praznovanja pomembnih dogodkov in uspehov odražata njihove 

temeljne vrednote.  

 

Ivančič (2007, str. 479) navaja razlikovanje v raziskovanju kulture in klime v povezavi z 

organizacijskimi procesi. Ob raziskovanju organizacijske kulture proučevalci po njenem 

mnenju ugotavljajo kakšni so procesi, ki vplivajo na vedenje članov v organizaciji, ga 

spodbujajo in nadzorujejo, ob proučevanju organizacijske klime pa se osredotočajo na 

posameznikovo doživljanje teh procesov.  

Z vidika izbire metodologije Černetič (2007, str. 288) za raziskovanje organizacijske 

kulture, zaradi njene globalnosti ter usmerjenosti tako v preteklost kot v prihodnost, 

priporoča uporabo kvalitativne metodologije. Za raziskovanje klime, ki je usmerjena bolj v 

opisovanje sedanjega stanja, pa kvantitativno metodologijo in uporabo vprašalnikov. S 

takšno izbiro metodologije se strinja tudi Treven (2001, str. 58), ki vidi smiselnost 

kvalitativnega pristopa pri raziskovanju kulture ravno zaradi načina izražanja in prenosa 

kulture prek zgodb, ritualov/obredov, materialnih simbolov in jezika. 

 

Bečaj (1991) se bolj kot na izbiro metodologije osredotoča na vsebinsko presojo, znotraj 

katere uporabi tudi hierarhijo osnovnih potreb po Maslowu. Navaja, da sklop potreb po 

varnosti zahteva tako ureditev okolja, ki je večini posameznikov predvidljivo, razumljivo 

in je v njem mogoče načrtovati individualno vedenje. Za učinkovito delovanje so zato 

nujna organizacijska pravila. Sklop potreb po sprejetosti zahteva psihosocialno klimo, v 
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kateri je lahko posameznik brez tveganja pristen, lahko izrazi napetosti, konflikte in 

negativna čustva … Zadovoljevanje potreb po potrditvi je mogoče, ko lahko posameznik 

dovolj varno tvega drugačen način dela, ko je mogoča ustvarjalnost učiteljev in otrok, v 

šoli pa so postavljena jasna merila. V tem smislu presoja zadovoljevanja potreb daje 

vsebinske odgovore na oceno organizacijskih kulture in klime.  

 

Po pregledu različnih definicij in načinov gledanja na koncept organizacijskih kulture in 

klime se med njima in načinom njune obravnave ter pristopa k raziskovanju pokažejo tako 

skupne točke kot razlikovanja.  

Tako organizacijska kultura kot klima sta lastnosti organizacije, pojava ali konstrukta, ki ju 

je po mnenju raziskovalcev težko definirati. Težava je poleg njunega definiranja še 

nekonsistentnost v terminologiji. Kljub temu v zadnjem času zaradi naraščajočega 

zavedanja o njunem pomenu pridobivata na vrednosti. Glede na raznolike vplive, ki 

izhajajo iz posameznika, organizacije in njenega okolja, se oblikujeta in spreminjata v 

posamezni organizaciji ali podsistemu v njej. Skupna sta jima tudi sorazmerna stabilnost in 

vpliv na člane organizacije. Vplivata na vedenje ljudi v organizaciji, hkrati pa sta tudi sami 

posledica njihovega obnašanja, razmišljanja in delovanja. Predstavljata posameznikovo 

osebno doživljanje organizacije.  

Prav z vidika posameznikovega osebnega doživljanja pa lahko najdemo tudi prvega izmed 

elementov razlikovanja med konceptoma. Medtem ko kultura odraža percepcijo vrednot, 

klima predstavlja percepcijo praks. V izhodišču nastanka in raziskovanja se razlike kažejo 

v njunem izvoru, ki je pri kulturi v sociologiji in antropologiji, pri klimi pa v psihologiji. 

Razlike lahko najdemo še v prepoznavnosti pojavov, pri čemer je kultura bolj skrita, klima 

pa vidnejša in prepoznavnejša. Z vidika njunega raziskovanja, gre pri kulturi za 

raziskovanje procesov v organizaciji, osredinjenost na skupino in socialne pojave, pri klimi 

pa za raziskovanje posameznikovega doživljanja procesov in s tem za osredinjenost na 

posameznika. Izhajajoč iz teh razlik se za raziskovanje organizacijske kulture pogosteje 

uporablja kvalitativna metodologija raziskovanja, za raziskovanje klime pa kvantitativna.  

 

Organizacijska kultura 

 

Številni avtorji s področja teorije organizacij pripisujejo kulturi osrednje mesto v življenju 

organizacije, a hkrati priznavajo, da jo težko odkrivamo in razumemo (Zupanc Grom, 
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Erčulj, 2009, str. 21). Najdemo tudi različne dispozicije in načine gledanja na pojava. 

Cameron in Quinn (2011, str. 18–19) izpostavljata dva. Sociološkega, ki govori o tem, da 

organizacije kulturo imajo, in antropološkega, ki na organizacije gledajo kot na kulture. 

Večina avtorjev se po njunih opažanjih strinja, da se koncept kulture nanaša na 

samoumevne vrednote, temeljna predvidevanja, pričakovanja in definicije, ki označujejo 

organizacijo in njene člane, s čimer kaže na sociološki pogled na problematiko.  

 

Raziskovalcem je skupno razumevanje temeljnega pomena organizacijske kulture za 

organizacijo s tem, ko pomen kulture vidijo predvsem v strukturiranju okolja. Izpostavlja 

se še njena poglavitna lastnost – stabilnost. Schein (2010, str. 36) v tem smislu govori o 

zagotavljanju strukturne stabilnosti, globine in širine organizacije. Bečaj (2000 str. 10) 

dodaja, da je tako svet, ki ga ustvarimo z organizacijsko kulturo, ker jo običajno razumemo 

kot »sklop med seboj povezanih prepričanj in vrednot, ki jih je nek socialni sistem 

oblikoval v preteklosti«, vedno specifičen. S pojmom organizacijska kultura so avtorji 

poskušali zajeti tudi razlike, ki obstajajo med različnimi organizacijami (Šček Prebil, 2011, 

str. 1306). 

Ko govorimo o kulturi, v resnici govorimo o procesu konstruiranja realnosti, ki ljudem 

omogoča, da nekatere dogodke, dejanja, predmete, izražanja ali situacije vidijo in razumejo 

na različne načine. Kot takšne jih vidijo zaradi skupnih vrednot, prepričanj, skupnega 

mnenja in razumevanja (Morgan, 2004). Ob predpostavki, da okolja ne strukturiramo kot 

posamezniki, ampak kot skupina, Mesner Andolšek (1995, str. 131) kot temeljno 

značilnost organizacijske kulture izpostavlja njeno kolektivno naravo. Vsak posameznik 

sicer razvije svoje strategije za spopadanje z napetostmi in negotovostmi, kot član 

organizacije pa ima poleg tega na voljo še del skupnih vrednot. Ta sklad ali del sklada 

skupnih vrednot (Černetič, 2007, str. 276; Mesner Andolšek, 1995, str. 45) članom skupine 

pomaga, da realnost doživljajo podobno ali celo enako. Organizacijske kulture tako 

posameznik ne more ustvariti sam. Poleg tega, da organizacijska kultura vpliva na 

posameznike v organizaciji, vpliva tudi na odnose med njimi. Po eni strani, zaradi skupnih 

vrednot, načina razmišljanja in ravnanja, člane skupine omejuje v njihovi osebni svobodi, 

po drugi strani pa ravno zaradi tega tudi ureja odnose v smeri pravičnejših in boljših 

medčloveških odnosov znotraj organizacije (Ferjan, 1996, str. 59–60). 
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Stringer (2002, str. 16) organizacijsko kulturo opisuje z vrednotami, verjetjem, miti, 

tradicijo in normami organizacije. Za njeno proučevanje pa Černetič (2007, str. 278) prav 

tako predlaga proučitev vrednot organizacije, tipičnih vzorcev vedenja, vzornikov, 

običajev in obredov, komunikacije ter storitev. Ferjan (1996, str. 60) omenjene sestavine 

kulture raziskuje in razume v povezavi s procesom menedžmenta, v okviru odnosov 

menedžmenta do učiteljev in učencev, načinov reševanja konfliktov, znotraj elementov in 

stilov poučevanja ter načina komuniciranja znotraj organizacije.  

Glede na te procese čuti delavec po Černetičevih (2007, str. 275) besedah razlike v 

organizacijski kulturi, ko se zaposli v novi organizaciji, podobno kot popotnik, ko pride v 

novo deželo. Te razlike v kulturi novih organizacij običajno niso tako velike kot med 

kulturami različnih narodov, vendar so opazne in pomembne. Večje ali manjše razlike pa 

so lahko tudi med skupinami znotraj posamezne organizacije. Kultura organizacije se 

razvije v okviru širše, tudi nacionalne kulture. Tudi Prosser (1999) izpostavlja, da 

organizacije ne obstajajo v vakuumu, tako je na primer, če govorimo o šoli, šolska kultura 

prežeta z lokalno kulturo, ki ima nanjo močan vpliv. Poleg okoljskih vplivov je za 

razumevanje kulture pomemben pomen zgodovine organizacije. Kultura ne nastane čez 

noč, ampak je »zgodovinski proizvod«, nastaja, se ohranja in spreminja. V začetku 

organizacija še nima svoje kulture, ta se mora še oblikovati. Pri oblikovanju kulture 

organizacije so značilni in običajni tudi konflikti, napetosti ter druga, tudi prijetnejša 

čustvena stanja. To nakazuje še eno karakteristiko kulture, njeno emocionalno obarvanost. 

Mesner Andolšek (1995, str. 132–133) izpostavlja, da je kultura zaradi svoje funkcije 

obvladovanja napetosti vedno »emocionalno obremenjen kontekst delovanja«. Tudi njene 

oblike in bistvo so čustveno zaznamovani. S tem načinom gledanja na značilnosti doda 

funkcionalnim elementom kulture še nefunkcionalne in iracionalne. Kljub vsemu ima 

organizacijska kultura v organizacijah pomembno vlogo: daje občutek skupinske 

pripadnosti, ureja odnose med člani in uravnava odprtost oziroma zaprtost organizacije do 

zunanjega okolja (Šček, 2011, str. 1307). 

 

Proučujemo in prepoznamo jo lahko na različne načine in v različnih dimenzijah. 

Razumljene in predstavljene (Cameron, Quinn, 2011, str. 35–36) so lahko v okviru in z 

vidika kulturne moči in ujemanja, holografsko-ideografske analize, z vidika moči (močna – 

šibka kultura), zunanjega in notranjega vidika, hitrosti odziva na kulturo, naravnanosti 

posameznikov ter njihovih odzivov na okolje, jasnosti in smeri kulture, vključevanja, stika 
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z vodilnim menedžmentom, spodbujanja posameznikove iniciativnosti, z vidika reševanja 

konfliktov, jasnosti delovanja, prioritet, naravnanosti v delovanju in razvoju organizacije. 

Dodajata še izogibanje negotovosti, obravnavanje z vidika individualnosti posameznikov, 

osredotočanje na organizacijsko kulturo z vidika nefunkcionalnosti, vključevanja, 

doseganja konsenza, preseganja konfliktov in dvoumnosti v organizaciji. Bečaj, (2000, str. 

6–7) navaja, da organizacijsko kulturo prepoznamo v formalno in neformalno predpisanih 

oblikah in načinih razmišljanja, jezika in komunikacije, čustvovanja, prostorskega urejanja, 

uporabe simbolov in še česa, kar je za posameznike v organizaciji obvezujoče. Najbolj 

opazne so gotovo vidne predstavitve kulture, ki imajo po besedah Prosserja in Warburtona 

(1999) pomembno vlogo pri prepoznavanju šolske kulture, saj se z njo kažejo vrednote, 

verjetja in prioritete tistih, ki neko kulturo oblikujejo.  

 

Različni avtorji so organizacijsko kulturo tako obravnavali z različnih zornih kotov (Šček 

Prebil, 2011, str. 1306). Ob pregledu literature pa lahko ugotovim, da večina raziskovalcev 

pri razumevanju organizacijske kulture temelji na Sheinovi prepoznavi elementov kulture. 

Kulturo skupine tako (Schein, 2010, str. 23–32, Černetič, 2007, str. 277–278, Cameron in 

Quinn, 2011, str. 20) proučujemo z vidika njenih artefaktov, ubesedenih vrednot in 

prepričanj ter neubesedenih temeljnih predpostavk. 

ARTEFAKTI so vidni, slušni in zaznavni elementi organizacijske 

kulture, ki se kažejo v fizični in družbeni realnosti, uporabljenem jeziku, 

arhitekturi, predpisanih načinih oblačenja in vedenja ter zunanjem 

zaznavanju in interpretaciji odnosov in organizacije. Med artefakte 

prištevamo tudi klimo organizacije, vendar je ne enačimo s kulturo 

ampak izpostavljamo kot enega od produktov organizacijske kulture. 

Med najbolj vidne in očitne artefakte kulture pa Cameron in Quinn 

(2011, str. 20) umeščata vedenjske vzorce članov skupine, ki se kažejo v 

medosebnih stikih, angažiranosti posameznikov ter v okvirih, znotraj 

katerih se spodbujata aktivnost in inovativnost posameznikov. Artefakti 

so hitro vidni in prepoznavni, vendar sami po sebi ne razložijo povsem 

organizacijske kulture.  

 

UBESEDENE VREDNOTE IN PREPRIČANJA povezujejo skupino in 

zagotavljajo občutek varnosti. Odražajo ideale, cilje, vizijo in usmeritev 
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organizacije. So racionalizirani, ubesedeni, vendar ne nujno povezani z 

stvarnimi vedenjskimi vzorci. Za globlje prepoznavanje kulture 

organizacije jih je treba povezati s temeljnimi predpostavkami. 

 

TEMELJNE PREDPOSTAVKE zaznamujejo vedenje, dojemanje, 

mišljenje in občutke posameznikov v organizaciji. Vplivajo na to, kako 

člani skupine razmišljajo, čutijo in zaznavajo. Predstavljajo 

samoumevna, nezavedna prepričanja in vrednote in jih je kot takšne 

težko spreminjati. Določajo načine ravnanja, usmerjajo pozornost, 

določajo pomene in čustvene odzive na dogajanje in tako služijo kot 

podlaga za dogovore in norme, ki opredeljujejo stike med posamezniki.  

 

Vsi ti elementi so pogosto raziskovani z namenom izboljšanja organizacije. Tudi Cameron 

in Quinn (2011, str. 6) opažata, da večina raziskovalcev prepoznava pomen vpliva kulture 

na delovanje in dolgoročno uspešnost organizacij. Raziskave tako kažejo na povezavo med 

organizacijsko kulturo in področji uspešnega menedžmenta in vodenja organizacij, kot so 

timsko delo, organizacijska učinkovitost, učna in učiteljeva uspešnost, športni dosežki, 

tekmovalne strategije, informacijski sistem, zdravje, inovativnost, komunikacija ter 

zadovoljstvo z delom in življenjem, dohodkom in podobnim. Avtorja izpostavljata še 

pomen organizacijske kulture v njeni sposobnosti združevanja zaposlenih, preseganju 

fragmentacije in vodenju organizacije k uspehu. 

 

Organizacijska kultura tako označuj lastnost skupine ali organizacije in njenih članov. 

Opredeli se tudi kot pojav v organizaciji ali pojem, ki opredeljuje »bistvo« organizacije. 

Gradi se počasi, z razvojem skupine in/ali organizacije ter pod vplivom zunanjih in 

notranjih dejavnikov v vseh obdobjih razvoja organizacije. Nanjo vplivata zgodovinski 

kontekst in okolje, v katerem organizacija deluje, pa tudi člani oziroma zaposleni v 

organizaciji, ki vsak s svojo kulturo prispevajo k skupni kulturi. Skupinsko oblikovanje 

kulture v organizaciji kaže na njeno kolektivno naravo. Njeni temeljni značilnosti sta 

stabilnost in počasno spreminjanje, njen poglavitni pomen pa strukturiranje okolja.  

Organizacijska kultura tako pomeni konstruiranje realnosti v organizaciji, strukturiranje 

delovnega okolja, in oblikovanje skupnih pomenov. S tem predstavlja vezivo med člani 

sistema, vpliva na medosebne odnose, miselne procese in vedenjske vzorce, spodbuja 
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občutek pripadnosti ter zagotavlja varnost članom skupine oziroma zaposlenim v 

organizaciji.  

 

Kulturo organizacije člani oziroma zaposleni, pa tudi zunanji opazovalci, ocenjujejo in 

prepoznajo prek njenih vidnih in nevidnih dimenzij. Prvo izmed dimenzij predstavljajo 

artefakti oziroma produkti organizacijske kulture. Ti so zaradi njihove vizualne 

reprezentacije in izpostavljenosti za interpretacijo najhitreje vidni in prepoznavni. 

Vrednote in prepričanja, ki predstavljajo drugo dimenzijo kulture, odražajo vizijo, cilje in 

usmeritve. Običajno so ubesedeni in zato tudi prepoznani navzven, ni pa nujno da so v 

resničnem življenju organizacije tudi povezani s temeljnimi predpostavkami. Te 

predstavljajo najmanj vidno in prepoznavno dimenzijo, ki pa kulturo vseeno močno 

definira s tem, ko usmerja razmišljanje, delovanje in čustvovanje članov. Članom skupine 

oziroma zaposlenim v organizaciji so samoumevne, redko se ubesedijo.  

 

Če organizacijska kultura predstavlja vezivo za člane in ti z njeno pomočjo strukturirajo 

okolje, da tako povečajo varnost in pripadnost, pa je na zunaj tudi točka razlikovanja med 

organizacijami podobnega tipa.  

 

Organizacijska klima 

 

Z uspešnostjo organizacij nenehno povezujemo tudi organizacijsko klimo. Kljub temu je 

tudi ta glede na različne ugotovitve strokovnjakov (glej npr. Bečaj, 2000; Zupanc Grom, 

Erčulj, 2009) razmeroma nedorečen pojem. Opredelitvam je skupna njena temeljna 

značilnost – opredelimo jo tako, kot jo doživljajo zaposleni (Zupanc Grom, Erčulj, 2009, 

str. 22). Poleg njene nedorečenosti Ivančič (2007, str. 490) izpostavlja še problem 

prepoznavanja, zaznavanja in spremenljivosti organizacijske klime. Organizacijska klima 

ima kljub »nevidnosti«, kot avtorica poimenuje eno njenih lastnosti, velik vpliv na 

življenje posameznika v organizaciji, njegovo doživljanje realnosti in delovanje. V tem 

smislu opozori na pomen odkrivanja in upoštevanja njenih vplivov na posameznike in 

procese v skupini. Spremenljivosti pa pripisuje tudi pozitiven pomen. S premišljenimi 

ukrepi jo je mogoče spreminjati in prilagajati potrebam skupine. S tega vidika se pokaže 

bistvena razlika med klimo in kulturo, saj je slednja kot sem že omenila, veliko bolj 

stabilna.  
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Oceno klime tako predstavljajo psihološki odzivi posameznika na zunanje dražljaje 

(Sušanj, 2005; Shadur, Kienzle, Rodwell, 1999). Ivančič (2007, str. 478) pravi, da se klima 

»nanaša na občutek zaposlenih o organizaciji oz. natančneje o različnih vidikih 

organizacijskega življenja«. S tem klimo poveže z odnosi v organizaciji, odnosi med 

posamezniki ter odnosom do dela in organizacije dela. Temu doda še odnos do sistema in 

načina nagrajevanja, motivacije, izobraževanja in podobno. Klima v kontekstu teh vidikov 

organizacijskega življenja determinira afektivne in kognitivne odzive zaposlenih, njihovo 

motivacijo in vedenje, kar se kaže tudi na ravni produktivnosti organizacije (Babnik, 2011, 

str. 23). 

Ob ugotovitvi, na kaj vse vpliva klima, se je treba dotakniti tudi dejavnikov, ki vplivajo 

nanjo. Lipičnik (1998) izpostavlja, da nekatere dejavnike poznamo, nekaterih pa sploh ne. 

Vplivi na klimo so široki, tako s časovnega kot okoljskega vidika. Na ocenjeno klimo in 

zaposlene v organizaciji tako poleg trenutne situacije vplivajo tudi dogodki in stvari iz 

preteklosti, dejavniki v organizaciji sami, pa tudi tisti v njenem širšem okolju. Med 

dejavniki najdemo tudi organizacijsko kulturo in z njo povezane dejavnosti.  

 

Černetič (2007, str. 298) klimo poveže z vrednotami in prepričanji zaposlenih v 

organizaciji. Ti klimo po njegovih besedah tudi oblikujejo skladno s svojimi prepričanji in 

namenom podkrepitve in potrditve svojih prepričanj. Funkcijo organizacijske klime tako 

vidi v podkrepitvi idej, občutkov in informacij. Oblikovanje klime vpliva na motivacijo, 

daje smisel in skladnost pogledov, kontinuiteto in identiteto, veže se tudi na komunikacijo. 

Zaposleni se v procesu oblikovanja klime identificirajo s celoto. S temi procesi 

posamezniki prispevajo k oblikovanju klime, jo sooblikujejo, lahko pa se ji tudi 

prilagodijo.  

Prilagajanje pravzaprav poteka tudi potem, ko je posameznik že dalj časa del organizacije. 

Ob predpostavki, da je prilagajanje motivirano z občutkom pripadnosti organizaciji, ima za 

posameznika in organizacijo lahko tako pozitivne kot negativne posledice. Če se na novo 

zaposleni prilagaja in sprejema takšno klimo, ki prispeva h kakovosti njegovega osebnega 

življenja in prihodnosti v organizaciji, lahko govorimo o pozitivnih posledicah 

prilagajanja, ki vodijo k doseganju ciljev in stremenju k boljši prihodnosti. Če pa se 

posameznik priključi organizaciji, ki ni uspešna, in ustaljena klima zaposlenim ne daje 
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podpore, pa bi prilagajanje takšni klimi gotovo imelo negativne posledice in bi spodbudilo 

željo po spreminjanju te klime (Ivanko, Stare, 2007, str. 125). 

 

Želja po spreminjanju klime je vedno povezana z njenim izboljšanjem. Lipičnik (1998, str. 

74) izpostavlja, da si zaposleni zavestno želimo v organizacijah ustvariti klimo, ki bo 

omogočala dobro izrabo virov za doseganje uspeha posameznikov in organizacije. Ta želja 

je gotovo najbolj izpostavljena pri vodstvu. Vsak vodja si želi imeti v kolektivu dobro 

klimo, saj je ta pogoj za uspešnost organizacije. Zaradi potreb organizacije je pomembno, 

da je vodenje takšno, da je v organizaciji čim manj konfliktov, klima pa takšna, da se 

nastali konflikti odpravljajo ustrezno in sproti (Černetič, 2007, str. 186).  

Tako Černetič vpelje pojem dobre klime. Do takšne terminologije pa sta Zupanc Grom in 

Erčulj (2009, str. 23) kritični. Menita, da ni dobre ali slabe klime, čeprav vsak dan slišimo 

o teh kategorijah. Če bi priznali, da je neka klima dobra in druga slaba, bi trdili, da 

obstajajo idealni in splošno uporabni modeli. Poskušali bi oblikovati ali vsaj prepoznati 

vzorce in recepte. Resnica je drugačna. Dobre klime, ki bi bila idealna za vsa okolja, ni. 

Konkretna klima lahko v nekem okolju pripomore k uspešnosti, učinkovitosti in 

uresničevanju ciljev, v drugem pa lahko blokira vse te procese. Lahko govorimo le o 

posledicah klime na pripadnike organizacije. Pri klimi nas torej po njunih besedah zanima, 

koliko je ugodna z vidika posledic, ki jih ima na zaposlene. V tem kontekstu Wilderom 

(2010, str. 79), pa tudi Hartel in Aschkanasy (2010, str. 85), uporabljajo pojem pozitivna 

organizacijska klima. Zanjo so značilni odprtost, opolnomočenje, prijateljstvo, osebna 

svoboda in zaupanje. Za vzpostavljanje takšne klime se je torej v organizaciji med drugim 

treba truditi za odprto okolje, v katerem so cenjeni različnost, spoštovanje, k učenju 

naravnano okolje ter sprejemanje etičnih odločitev. Predvsem pa je treba graditi okolje in 

odnose, v katerih prijetna čustva prevladajo nad neprijetnimi, izražanje obojih pa ne ogroža 

skupnega cilja. V organizaciji s pozitivno organizacijsko klimo šteje vsak posameznik, 

vsak pa za svoje ravnanje tudi prevzema odgovornost.  

 

Že v začetku poglavja sem omenila, da raziskovalci navajajo težave pri odkrivanju in 

merjenju organizacijske klime. Fey (2001, v Orel, 2006) meni, da je ena največjih težav v 

proučevanju klime definiranje primernih dimenzij, ki organizacijsko klimo opisujejo. V 

novejših klasifikacijah avtorji po besedah Sušanja (2005) navajajo pet dimenzij: strukturo 

(odnos zaposlenih do organizacijske strukture), toplino in podporo (zaznava pomoči in 
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podpore), tveganje (občutek pripravljenosti prevzemati tveganja), identiteto (občutek 

splošne pripadnosti organizaciji) in standarde (percipirana pomembnost postavljenih 

ciljev).  

Stringer (2002, str. 10–11) ocenjuje, da se organizacijska klima najbolje opiše, izmeri in 

obravnava s strukturiranostjo organizacije, postavljenimi standardi, odgovornostjo, 

priznanjem in podporo, ki jo zaposleni čutijo, ter predanostjo organizaciji.  

 

STRUKTURIRANOST daje posameznikom občutek dobre 

organiziranosti, opredeli in definira njihove vloge in odgovornost. Ob 

dobri (visoki) strukturiranosti so naloge in vloge dobro definirane, če 

odločanje in delo v organizaciji nista jasno določeni, pa govorimo o slabi 

(nizki) strukturiranosti. 

 

STANDARDI kažejo težnjo k napredovanju in pričakovanja do 

zaposlenih. Če so postavljeni visoki standardi, so tudi pričakovanja do 

zaposlenih večja, zaposleni pa iščejo možnosti, kako bi delo izboljšali in 

so na kakovostno delo ponosni. Se pa visoki standardi povezujejo s 

pritiskom, ki ga lahko čutijo zaposleni. 

 

ODGOVORNOST kaže na občutek samostojnosti in suverenosti v 

odločitvah. Več svobode in zmeren nadzor vodita k večji odgovornosti kot 

pa le velik nadzor.  

 

PRIZNANJE za dobro opravljeno delo prispeva k boljši klimi. Izpostavlja 

se pomen uravnoteženosti priznanja in kritike. 

 

Za zaposlene je pomembno, da v delovni sredini čutijo PODPORO. Tudi 

klima v organizaciji je boljša, če se zaposleni čutijo sprejete in lahko 

pričakujejo pomoč od sodelavcev in vodilnih, če jo potrebujejo. Visoko 

podporo zaposleni običajno čutijo, če so del dobro delujočega tima. 

 

Če so zaposleni ponosni, da pripadajo organizaciji in so predani doseganju 

skupnih ciljev, lahko govorimo o PREDANOSTI DELU IN 
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ORGANIZACIJI. Apatičnost in nezanimanje zaposlenih pa nasprotno 

označujeta majhno predanost delu. 

 

Klima se velikokrat enači z zadovoljstvom zaposlenih, vendar pojavov ne smemo enačiti. 

Razumevanje klime kot zadovoljstva zaposlenih je le poenostavljanje bolj zapletenega 

pojava. Res pa je, da je med vsemi pojavi v organizaciji klima med najbolj povezanimi z 

zadovoljstvom zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih vpliva na to, kako ti vidijo klimo v 

organizaciji, organizacijska klima pa vpliva na občutek zadovoljstva (Zupanc Grom, 

Erčulj, 2009, str. 23).  

Recipročnosti vplivov organizacijske klime in zadovoljstva pri delu Ivanko in Stare (2007, 

str. 122) dodajata definicijo zadovoljstva z delom, ko ga definirata kot »naravnanost do 

dela, želeno ali pozitivno emocionalno oziroma čustveno stanje, ki je rezultat 

posameznikove ocene opravljenega dela ali doživljanja dela in izkušenj pri delu«. 

Organizacijska klima po njunem mnenju predstavlja skupno sliko delovnega okolja, 

zadovoljstvo pa individualen odziv nanj. S tem opredelita tudi razlike med klimo in 

zadovoljstvom. Tudi Schneider, Ehrhart in Macy (2010, str. 29) organizacijsko klimo in 

zadovoljstvo z delom razlikujejo, ker menijo, da sta tako klima kot zadovoljstvo 

pomembna pojma in ju je pomembno raziskovati posebej. Glavno točko razlikovanja med 

njima vidijo v fokusu raziskovanja klime in zadovoljstva. Pri raziskovanju klime gre za 

osredotočanje na celotno politiko, naravnanost in prakse v organizaciji, medtem ko gre pri 

raziskovanju zadovoljstva za osredotočanje na posameznike in njihove izkušnje v 

organizaciji.  

Gotovo pa je pojmoma skupna težnja po spreminjanju na bolje. Za izboljšanje 

organizacijske klime in s tem zadovoljstva zaposlenih želimo klimo v organizaciji 

spreminjati na bolje ter tako doseči, da zaposleni organizacijsko okolje doživljajo 

podporno in spodbudno, so z delom zadovoljni, zaradi česar tudi dosegajo zastavljene cilje 

(Lipičnik, 1998, str. 79). 

 

Spreminjanju organizacijske klime namenjam več pozornosti v nadaljevanju, predvsem v 

poglavju Spreminjanje organizacijskih kulture in klime, tu pa izpostavljam pomen in 

povezanost samoevalvacije s spreminjanjem organizacijske klime. Težnja za spreminjanje 

lahko izvira iz subjektivnih občutenj posameznikov in njihove potrebe po spreminjanju, 

lahko pa je tudi posledica dobre samoevalvacije v organizaciji. Musek Lešnik in Bergant 
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(2001, str. 158) zgodbo obrneta in ustrezno pozitivno klimo izpostavljata kot pogoj za 

samoevalvacijo. Ugodna klima, ki spodbuja kakovostno delo in ustvarjalno iskanje rešitev 

za odpravljanje šibkosti, pripomore k premagovanju strahu posameznikov pred 

samoevalvacijo in je zanjo zato bistvenega pomena. Pomembno je, da zaposleni 

samoevalvacije ne razumejo kot orodje za iskanje napak, ki bodo sankcionirane, temveč 

kot orodje, koristno pri prepoznavanju močnih področij, ki jih je treba poudariti, in šibkih, 

ki zahtevajo konstruktivno iskanje mogočih rešitev in izboljšav.  

Schneider, Ehrhart in Macy (2010, str. 44–45) dodajajo, da naj pri merjenju in ocenjevanju 

klime ne bo v ospredju le ocena trenutne klime, ampak je dobro in nujno pogledati tudi, v 

kakšno smer se klima spreminja. Tak vpogled omogoča boljše načrtovanje intervencij za 

izboljšanje organizacijske klime. Ravno v tem pa je po njihovem mnenju smisel 

ocenjevanja organizacijske klime v organizaciji. Raziskovanje klime se mora v prihodnje 

premakniti od raziskovanja zaradi raziskovanja samega k raziskovanju, ki bo ponujalo 

praktične rešitve za izboljšanje in napredek organizacij.  

 

Če povzamem povedano, organizacijsko klimo sestavljajo značilnosti organizacije, ki 

vplivajo na zaposlene, njihovo doživljanje delovnega okolja, odnosov in zadovoljstva pri 

delu. Njena temeljna značilnost se veže na njeno opredelitev – opredeljujemo jo tako, kot 

jo doživljajo zaposleni. Tako organizacijska klima izraža subjektivni občutek zaposlenih o 

organizaciji in organizacijskih procesih ter odnosih in svoji vlogi v organizaciji.  

 

V nasprotju z organizacijsko kulturo, ki je stabilna, je organizacijska klima veliko bolj 

spremenljiva. Tudi nanjo sicer vplivajo dejavniki, ki izhajajo iz organizacije, njenega 

okolja in zaposlenih. Če klima po eni strani izraža občutek zaposlenih o organizaciji, pa po 

drugi tudi vpliva na zaposlene, njihovo doživljanje zadovoljstva in doseganje skupnih 

ciljev. Posamezniki se lahko trenutni klimi tudi prilagodijo.  

 

Dimenzije oziroma indikatorji organizacijske klime so vidni v doživljanju strukturiranosti 

organizacije, postavljenih standardov, odgovornosti, priznanja, predanosti organizaciji in 

podpore, ki jo zaposleni čutijo v organizaciji. Ti indikatorji so tudi podlaga za raziskovanje 

in ocenjevanje klime. Raziskovanje in ocenjevanje naj ne bi bili sami sebi namen, temveč 

izhodišče za spreminjanje in izboljšanje klime. 
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V zadnjih letih se, predvidoma tudi z večanjem pomena pozitivne psihologije, uveljavlja 

podporna klima, ki je odprta, v medosebnih odnosih in doživljanju organizacijske strukture 

ter procesov med zaposlenimi pa prevladujejo prijetna čustva. Posamezniki so v 

organizaciji pomembni, kljub svoji različnosti se čutijo sprejete, za svoje ravnanje in delo 

pa prevzemajo odgovornost. Takšna klima omogoča zadovoljevanje potreb in doseganje 

ciljev.  
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OD ŠOLE, KI UČI, K UČEČI SE ŠOLI 

 

V nadaljevanju želim organizacijski kulturo in klimo osvetliti in predstaviti v povezavi s 

šolskim prostorom, s šolo kot organizacijo in udeleženci, ki se v šolskem prostoru 

srečujejo. Šole ne obravnavam z vidika učencev in doseganja uspeha učencev, pogled je 

usmerjen bolj na organizacijo, zaposlene in težnjo po spreminjanju šole na bolje.  

Najprej nekaj besed namenjam šoli kot organizaciji, točkam razlikovanja šole od drugih 

organizacij in uvajanju sprememb v šole.  

 

Šola kot organizacija in skupnost 

 

Ferjan (1996, str. 22–23) ubesedi potrebo sodobne družbe po vzgoji in izobraževanju. 

Navaja, da brez vzgoje in izobraževanja sodobni človek ne bi mogel preživeti, ravno tako 

ne bi mogli govoriti o razvoju znanosti. Doda pa, da oba procesa potekata v formaliziranih 

in neformaliziranih oblikah. Formalne oblike izobraževanja potekajo v izobraževalnih 

ustanovah, med katere poleg javnih šol spadajo še druge ustanove, kot so zasebne šole, 

ustanove za interno izobraževanje v podjetjih, plesne šole, avtošole in druge.  

Za namen te raziskave se osredotočam na javne šole, namenjene formalizirani vzgoji in 

izobraževanju otrok in mladostnikov. Ob javnih šolah v Sloveniji poznamo še zasebne, 

torej je šola je tako lahko zasebna ali javna organizacija (Černetič, 2007, str. 83). Po 

Korenovih (2007, str. 23) besedah je javno šolstvo del države in z njim država prispeva k 

razvoju družbe. Vlogo države v javnem šolstvu med drugimi opisujeta tudi Ferjan (2007, 

str. 23) in Černetič (2007, str. 83), ko navajata, da je za šole kot organizacije značilno, da 

jih ustanovijo lastniki oziroma ustanovitelji in jih tudi upravljajo. V javnem šolstvu jih 

torej upravlja in vsaj delno, če ne v celoti, financira država. Ustanovljene so za doseganje 

smotrov, ki so v interesu ustanovitelja. Tako država v šolo ne vstopa samo s finančnega 

vidika, ampak tudi z vidika vsebinske opredelitve organizacije in življenja na šoli. Za 

doseganje želenih smotrov šole vodijo menedžerji, ki so zadolženi za doseganje 

zastavljenih smotrov in ciljev (prav tam). Seveda pa k doseganju ciljev in smotrov šole ne 

prispevajo samo vodje šol, temveč vsi, ki so vpleteni v vzgojno-izobraževalni proces, 

učenci ali dijaki, učitelji, svetovalni delavci in drugi, ki občasno vstopajo v šolo (glej npr. 

Ferjan, 2007, str. 31–35).  
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Sergiovanni in Starratt (1993, str. 82) izpostavljata, da na šole lahko gledamo kot na 

organizacije ali kot na skupnost. V skupnosti so vrednote in skupni pomeni globlji in 

izzovejo močnejša čustva zvestobe kot če se šola (ali katera druga ustanova) razume kot 

organizacija. Kulture šol, ki so razumljene kot skupnost, so osredinjene na skupne 

vrednote. Šole kot organizacije so vodene bolj administrativno, manjši pomen dajejo 

vrednotam in večjega togim vidikom menedžmenta (Sergiovanni, Starratt, 1993, str. 82). 

Schaps (2003) je deset let nazaj zapisal, da so šole z močnim občutkom za skupnost redke. 

Za oblikovanje šole kot skupnosti je predlagal pristope, ki so še danes lahko vodilo za 

krepitev občutka skupnosti v šoli. Kot najpomembnejši pristop izpostavlja uvajanje in 

dejavno gojenje podpornih in spoštljivih medosebnih odnosov. Podporni medosebni odnosi 

so po njegovem mnenju srce skupnosti. Poleg pomena dobrih medosebnih odnosov 

poudarja še pomen skupnih ciljev. Šole z močnim občutkom za skupnost spodbujajo 

poštenje, skrb za druge in osebno odgovornost. Z vidika načina dela se spodbujata 

skupinsko delo in sodelovanje, člani takšne skupnosti pa so lahko avtonomni in brez strahu 

izražajo svoje mnenje.  

Danes je mogoče opaziti, da se težnje spreminjanja šole gibljejo v smeri oblikovanja šole 

kot skupnosti, uveljavlja se izraz učeče se skupnosti. Bolj kot kdaj koli prej je pomembno, 

da ob načrtovanju šolskih reform upoštevamo pomen spreminja šole v učeče se skupnosti 

(Bezzina, 2008, str. 22).  

Drucker (2001, str. 76–83) v razmišljanju o menedžerskih izzivih v 21. stoletju izpostavlja, 

da je to čas, ko sprememb ni več mogoče obvladovati, lahko jih le napovedujemo. Sprejeto 

je dejstvo, da so spremembe neizbežne, manj je govora o tem, kako bi jih obvladovali. Pri 

tem pa izpostavlja šole in podobne organizacije kot tiste, ki imajo pri spreminjanju največ 

težav, saj imajo po njegovem mnenju najgloblje ukoreninjene temeljne predpostavke. 

Izpostavlja pa nujnost spreminjanja za preživetje organizacije.  

Spreminjanje v smeri učeče se skupnosti ima po mnenju Bezzine (2008, str. 23) vseeno 

dobre temelje. Ugotavlja, da so glavne ideje učeče se skupnosti, kot so avtentičnost, 

kolegialnost, osredinjenost na učence in naravnanost k napredku in znanju, že v temelju 

opredeljene kot vodilo za oblikovanje ciljev šole, pomembno jih je še uvesti v 

vsakodnevno prakso in življenje šole. 

 

Tudi Ivanko (2011, str. 396) opozarja, da bodo organizacije v prihodnosti delovale v 

spremenljivem okolju, v večji negotovosti, pri čemer bodo spremembe stalnica, 
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konkurenčnost pa se bo kazala s prizadevanjem za znanje in samorazvoj. Meni, da se 

dejavniki razvoja v podjetjih spreminjajo od materialnih k nematerialnim, točneje – k 

znanju. Temeljni dejavniki uspešnosti prihodnjega podjetja so in bodo zlasti informacije, 

komunikacije, znanje in menedžment. 

Ne glede na to, da so te napovedi izpostavljene kot del razmišljanja o spremembah podjetij, 

jih lahko ob predpostavki, da so tudi šole organizacije, povežem tudi s šolo. Ferjan (1996, 

str. 36–39) sicer navaja, da so se v zgodovini šolstva pogosto pojavljale teze, da 

menedžment v šoli ni potreben oziroma da celo ni sprejemljiv. Po njegovih besedah so bili 

v razvoju menedžmenta skozi zgodovino cilji opredeljeni z ekonomskimi kategorijami. Ob 

Druckerjevem (2001, str. 17–18) razmišljanju o menedžmentu 21. stoletja pa lahko 

ugotovimo, da ni čisto tako. Zgodovinsko gledano ima menedžment po njegovih besedah 

izvor v nepridobitnih ustanovah in vladnih agencijah. Istovetenje menedžmenta s 

poslovnim menedžmentom povezuje z gospodarsko krizo v ZDA in z iz nje izhajajočim 

»prezirljivim« odnosom do direktorjev. V izogib enačenju poslovnega menedžmenta s 

tistim v javnem sektorju se tako uveljavi nova veja – javna uprava. Avtor vseeno opozarja, 

da pomen izraza menedžment ni enak pomenu poslovnega menedžmenta, predpostavlja pa 

razlike v menedžmentu različnih organizacij. Te razlike nastajajo predvsem v odvisnosti od 

poslanstva organizacije. S tem zmanjša moč argumentov nasprotnikov menedžmenta v 

javnem šolstvu. Te argumente Ferjan (1996, str. 36–39) vidi v razlikovanju temeljnih 

vrednot, norm, stilov obnašanja in komuniciranja v šoli in podjetjih. 

Vse te dimenzije pa se po njegovem mnenju razlikujejo še med različnimi akterji v šoli 

sami. Naloga menedžmenta v šolstvu je tako »gradnja mostov med različnimi 

konceptualnimi izhodišči«. Se pa strinja, da ima menedžment v šolstvu v primerjavi z 

gospodarstvom kar nekaj posebnosti, ki izhajajo iz posebnosti dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja. Strne jih v štiri točke:  

 

1. Neposredni cilji izobraževalno-vzgojnega procesa v javnih šolah niso 

opredeljeni z ekonomskimi kategorijami, tako kot cilji poslovnih 

sistemov. S svojim delovanjem javni šolski sistem neposredno ne dosega 

ekonomskih učinkov, za delovanje pa vseeno potrebuje finančna 

sredstva. Če je menedžment v gospodarskih družbah najbolj odgovoren 

za ustrezne poslovne izide, je v izobraževanju podvržen veliko večji 

družbeni odgovornosti.  
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2. Transformacijski proces znotraj sistema izobraževanja in vzgoje ni 

primerljiv s transformacijskim procesom klasičnih proizvodnih oziroma 

storitvenih poslovnih sistemov, predvsem ker se v izobraževalnih 

ustanovah bistvo procesov navezuje na učence.  

3. Menedžment v izobraževanju mora pri delu še posebej upoštevati 

dognanja didaktike in psihologije vzgojnega kontakta. Posamezne 

sestavine in predpostavke didaktičnega koncepta največkrat vnaprej 

določa država, druge pa glede na posebnosti posamezne izobraževalne 

ustanove oblikuje menedžment.  

4. Pravna država s svojim pravnim redom določa pogoje delovanja vsaki 

družbeni in gospodarski dejavnosti. Menedžment mora v vsaki dejavnosti 

delovati znotraj pravnega reda.  

 

Celoten menedžment šole bo, predvsem zaradi družbenih sprememb, v prihodnje primoran 

upoštevati neizogibnost sprememb v izobraževanju. Schollaert (2006, str. 9–10) opozarja, 

da bodo šole, če se ne bodo zmogle ustrezno odzvati na razvoj in njegove posledice, kmalu 

postale staromodne in neustrezne. Seveda pa to ne pomeni, da se morajo ogreti prav za 

vsako novost, ki je v modi. Razviti morajo zmožnost, da vidijo družbo, kakršna je, in da se 

odzivajo na spremembe s precejšnjo kritičnostjo.  

Potrebo po spreminjanju in iniciacijo sprememb opisuje tudi Jones (2006, str. 19). Pravi, 

da so spremembe lahko spodbujene od zunaj ali pa so rezultat proaktivnosti šol. Če se šola 

odloči za spremembe, ima tako tudi večji nadzor nad njimi in njihovim ohranjanjem. 

Ravno ohranjanje sprememb pa je, kot sem že omenila, zahtevnejše kot uvajanje. Po 

Jonesovem (prav tam) mnenju ohranjanje načrtovanih sprememb zaznamuje potreba po 

nadzorovanju razvoja sprememb in odprtost za njihovo moderiranje ter prenašanje v 

prakso.  

Bush in Bell (2002, v Moretti, 2012, str. 33) potrebo po spreminjanju šol povežeta s 

spremembami v gospodarstvu, ki skladno z globalizacijo zahteva izobraženo delovno silo, 

da poveča ali vsaj ohrani konkurenčnost.  

Naj poudarim, da bo takšen cilj dosegljiv s spreminjanjem družbe, podjetij in šol v smeri 

znanja in učenja ter spreminjanja organizacij v učeče se organizacije.  
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Dimovski s sodelavci (2005, str. 91) v svoji definiciji učeče se organizacije povzema 

Senga in pravi, da so učeče se organizacije tiste,  

v katerih ljudje nenehno izboljšujejo sposobnosti za doseganje rezultatov, ki si 

jih resnično želijo, gojijo nove in raztegljive (bolj elastične, ekspanzivne) 

načine (vzorce) mišljenja, so svobodni v skupnih prizadevanjih in se nenehno 

učijo, kako se učiti skupaj. Taka organizacija ima željo oziroma potrebo po 

povečanju sposobnosti učenja.  

 

Černetič (2007, str. 309) pravi, da je koncept o učeči se organizaciji, v nasprotju s 

konceptom o organizacijskem učenju, ki ga raziskujemo že nekaj časa, precej nov pojem, 

ki se v literaturi pojavlja od poznih osemdesetih let dvajsetega stoletja.  

Uresničevanje načel učeče se organizacije, ki izhajajo iz prej navedene definicije, poteka 

na vseh ravneh in funkcijah menedžmenta organizacije znotraj načrtovanja, organizacij, 

vodenja in nadzora (Penger, Dimovski, 2006, str. 430).  

Osrednja značilnost koncepta je opredelitev učenja kot vrednote, ki v vsakodnevnih 

praksah postane del nalog.  

Temeljne značilnosti in procesi učeče se organizacije se kažejo v refleksiji lastnega dela, 

timskem in sodelovalnem učenju ter skupnem reševanju problemov. Večje zadovoljstvo 

vpletenih, večja povezanost, boljša komunikacija in izmenjava izkušenj ter boljši pretok 

informacij med zaposlenimi pa so njen učinek (McLaughlin, 1993).  

Černetič (2007, str. 311) dodaja, da za učeče se organizacije velja, da imajo dodelano 

strategijo pristopa k učenju, jasen pogled v notranjost organizacije, jasno strukturo, urejen 

pogled navzven ter priložnost za učenje. Dimovski (2005, str. 109) značilnosti razširja še s 

povezanostjo organizacije z okoljem, delitvijo idej v vse smeri, nenehnim 

eksperimentiranjem in pomenom osebnega izkustva za osebni in profesionalni razvoj.  

V ta koncept lahko vključim tudi razumevanje strokovnjaka v sodobnih družbah, kot ga 

predstavlja Klemenčičeva (2006, str. 161). Strokovnjak v sodobni organizaciji skladno z 

njenimi besedami ni več tisti, pri katerem je skoncentrirana vsa vednost, niti se ne dela, da 

je tako. Ne skriva se za svojo strokovnostjo in se zaveda potrebe tudi po lastnem učenju in 

napredovanju. Predpostavko, da nihče ne ve vsega, razume kot priložnost za učenje.  

Takšen preskok v odnosu do vednosti (od tistega, ki vse ve, do tistega, ki se uči) nakazuje, 

da se morajo vpleteni v izobraževanje tudi sami začeti gledati kot učenci, prevzeti 
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odgovornost za učenje ter ga razširiti prek svojih dosedanjih interesov in meja (Jones, 

2006, str. 21).  

Učeče se organizacije in njihovi člani so glede na povedano lahko pripravljeni na izzive 

nenehnih sprememb, so inovativni in kreativni, zavezani ciljem, s tem pa na poti do 

pozitivne organizacijske identitete (Penger, Dimovski, 2006, str. 429). 

 

Če se v razmišljanju o učeči se organizaciji vrnem k šoli in njenemu spreminjanju k učeči 

se organizaciji in učeči se skupnosti, velja izpostaviti, da raziskovalci (glej npr. Schollaert, 

2006, str. 17) pričakujejo, da bodo šole učeče se skupnosti in da bodo same prevzele 

odgovornost za svoje učenje, razvijale sposobnosti za odzivanje na spremembe, ob vsem 

tem pa ohranjale zavest o svoji moralni odgovornosti. Za šole, ki jih prepoznavamo kot 

uspešne učeče se skupnosti, so značilni skupinsko delo med strokovnjaki v šoli, poudarek 

na poučevanju in učenju, samoevalvacija in kontinuiran uspeh (Bezzina, 2008, str. 25). Vse 

to šole dosežejo z razpršenim vodenjem in vednostjo, skupno in prediskutirano vizijo, 

timskim delom, odprtostjo in osredinjenostjo na učence in skupen cilj. Oblikovanje učeče 

se skupnosti tako po besedah Schollaerta (2006, str. 17) pomeni gradnjo spodbudnega 

učnega okolja, ki ga označujeta medsebojno spoštovanje in zaupanje, tako za učence kot 

učitelje. Za doseganje takšnega okolja in skrb za ohranjanje uvedenih sprememb pa so v 

šoli, kljub odločilnejši vlogi ravnatelja, odgovorni vsi.  

 

Z vidika menedžmenta tako lahko najdemo kar nekaj stičnih točk med šolami in drugimi 

organizacijami in podjetji. Ena izmed skupnih točk je težnja k spreminjanju organizacije v 

smeri učeče se organizacije, v našem primeru torej učeče se skupnosti v šoli. Takšno 

skupnost označuje učenje kot vrednota. Visoka naravnanost k učenju je skupna vodstvu, 

učiteljem in učencem, zavedanje o prerazporeditvi vednosti in znanja pa je razumljeno kot 

priložnost za učenje ter osebni in strokovni napredek. Šola kot učeča se skupnost 

predstavlja odprto in podporno okolje, za katerega so značilni tudi dobri medosebni odnosi 

in skrb za posameznike. Takšna šola kljub odprtosti in skrbi vseeno deluje skladno svojimi 

temeljnimi cilji in smotri ter tako uresničuje svoje poslanstvo.  

 

Takšno skupnost dosežemo s spreminjanjem že omenjenih temeljnih predpostavk o 

koncentraciji vednosti, moči in načinov vodenja ter s premikom od birokratizacije k 

odnosom in vrednotam.  
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Uvajanje sprememb v šole 

 

V prejšnjih poglavjih sem se že dotaknila sprememb, ki so predstavljene kot nujnost in 

stalnica v sodobni družbi, hkrati pa obravnavane z vidika težavnosti njihovega uvajanja in 

ohranjanja.  

V šolstvu se ves čas uvajajo in dogajajo spremembe, podroben pogled pa pokaže, da ni 

nujno tako (Černetič, 2007, str. 274). Nekatere spremembe uvaja ministrstvo, druge 

vodstva šol, skupno pa jim je to, da brez dobrega načrtovanja in izvedbe dolgoročno niso 

uspešne. Koren (2007, str. 22–23) težavo osvetli, ko pravi, da je spremembe v 

izobraževanju sicer lahko napovedati, težko pa uresničiti in izjemno težko vzdrževati. 

Opaža, da mnogi projekti veliko obetajo, vendar le redko uvedejo uspešne sistemske 

spremembe, in da je vzroke za to treba iskati širše, zunaj ene ali nekaj šol in vpletenih 

zanesenjakov, ki se nad spremembami navdušijo in jih (običajno kratkoročno) tudi 

uresničijo.  

Černetič (2007, str. 274) v tem kontekstu izpostavlja, da je ravno zaradi takšnih težav pri 

uvajanju sprememb in potrebe po širšem kontekstu njihove obravnave v zadnjem desetletju 

prišlo do povečanega pomena organizacijske kulture.  

Pri uvajanju sprememb v katero koli organizacijo je po mnenju Camerona in Quinna 

(2011, str. 82–85) pomembno raziskati trenutno stanje organizacijske kulture ter željo in 

predstavo o tem, kakšno kulturo bi si želeli. Izpostavljata dejstvo, da ne moremo govoriti o 

idealni stopnji kulture. Vsaka organizacija mora sama določiti stopnjo moči kulture, ki je 

njen cilj in omogoča uspeh v njenem okolju. Ugotovljeno nezadovoljstvo s prepoznano 

kulturo pa najpogosteje spodbudi zavest o njenem spreminjanju.  

 

Tako kot ne moremo govoriti o idealni stopnji kulture, ne moremo govoriti o enotnem 

receptu za to, kako naj bi šole spremembe uvajale.  

Strokovna literatura na temo uvajanja sprememb navaja modele, ki omenjajo radikalne, 

adaptivne in razvojne spremembe. Pogosto je govor tudi o spremembah prvega, drugega in 

tretjega reda, pri čemer gre pri spremembah prvega reda za spremembe na vizualni, 

konkretni ravni, pri spremembah drugega reda za spremenjene ubeseditve in ravnanja, pri 

spremembah tretjega pa za spremembe na normativni in sistemski ravni. Ravno 

spremembe višjega reda, ki od strokovnjakov zahtevajo razvoj novih kompetenc in 
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spreminjanje predpostavk, lahko pripomorejo k njihovemu uresničevanju (Schollaert, 

2006, str. 13–14). 

Sergiovanni in Starratt (1993, str. 98) razširjata pogled na uvajanje sprememb v šole od 

razmišljanja, da je za spremembe nujno premagovanje odporov posameznih učiteljev, do 

tega, da je za uspešno uvedbo spremembe treba spreminjati organizacijsko kulturo šole. 

Premagovanje odporov posameznih učiteljev tako preraste v vprašanje, kako spreminjati 

kulturo šole. Učinkovita strategija spreminjanja šole upošteva spreminjanje tako mnenja 

učiteljev kot kulture, pri čemer je treba upoštevati, da bodo učitelji ob uvedbi sprememb 

izražali skrb o tem, kako bo sprememba vplivala na posameznika, na njegove odnose z 

drugimi in ne nazadnje, kako bo vplivala na njegovo delo.  

Poleg tega mora, po navajanju Ferjana (1996, str. 46), tudi vodstvo šol pri snovanju 

organizacijske kulture in njenih sprememb upoštevati nekatere posebnosti šole kot 

organizacije. Ne sme namreč spregledati, da imajo zaposleni v sistemu izobraževanja 

razmeroma visoko stopnjo formalne izobrazbe, da se v posameznih izobraževalnih 

ustanovah različnih zahtevnostnih stopenj in strokovnih usmeritev narava dela lahko zelo 

razlikuje ter da v izobraževalnih ustanovah potekajo ponavljajoči se in enkratni procesi. 

 

V spreminjajoči se družbi so tudi spremembe šole in v šoli neizbežne. Za zaposlene v šoli 

in raziskovalce, ki imajo pri svojem delu vpogled v šolo, je zanimivo dejstvo, da se kljub 

nenehnemu uvajanju sprememb znotraj interesa šole ali pa njihovemu uvajanju od zunaj, le 

malo teh zares obdrži in dolgoročno zaživi. Takšna izkušnja nakazuje nujnost 

premišljenega uvajanja sprememb v šole, predvsem takšnih, ki bodo vodile k izboljšanju 

šole, hkrati pa ohranjanju njenega temeljnega poslanstva in moralne odgovornosti do 

uporabnikov. Uvajanje sprememb v šole naj bo tako premišljeno, rezultat skupnega 

konsenza in ne zgolj direktive od zgoraj ali spreminjanja zaradi spreminjanja samega.  

 

Ker so dolgoročne spremembe odraz spremenjenih temeljnih predpostavk, mitov in 

načinov razmišljanja, lahko povzamem, da uspešno uvajanje sprememb v šole zahteva 

spremembe, ne le vizualne, fizične in proceduralne, temveč podroben vpogled v 

organizacijsko kulturo šole, možnosti za njeno spreminjanje in načrtovano ter postopno 

spreminjanje organizacijskih kulture in klime na šoli.  
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ORGANIZACIJSKI KULTURA IN KLIMA NA ŠOLI 

 

Glede na to, da se spreminjanje šole, od šole ki uči, k učeči se organizaciji veže na 

spreminjanje njenih temeljnih predpostavk, norm in vrednot ter načinov dela, lahko to 

povežem s konceptom organizacijske kulture šole. Šolo kot (učečo se) skupnost, pa zaradi 

uvedbe pomena medosebnih odnosov in njenih drugih karakteristik bolj povezujem z 

organizacijsko klimo v šoli. Glede na to, da gre težnja spreminjanja v smeri učeče se 

skupnosti, sta tako za razvoj šole pomembna raziskovanje in obravnava obeh konceptov. 

 

Organizacijska kultura šole in njene dimenzije  

 

Spoznanja o organizacijski kulturi lahko prenesemo v šolsko okolje in govorimo o 

konceptu organizacijske kulture v šoli ali šolske kulture, kot jo poimenujemo z drugim 

izrazom.  

Schoen in Teddlie (2008, str. 132) izpostavljata, da v literaturi lahko najdemo veliko 

definicij šolske kulture, ne najdemo pa skupnega konsenza o tem, kaj oziroma katera je 

najboljša. Najpogosteje sprejete definicije govorijo o šolski kulturi, ki sestoji iz vrednot in 

verjetij, ki so skupni članom šole in tesno povezujejo šolsko skupnost. Šolsko kulturo 

vidijo kot zaznavo o tem, kako vpleteni v šoli zaznavajo sebe in šolo, kot sklop 

nenapisanih pravil, tradicij, norm in pričakovanj, ki določajo vse. Od tega, kako se učitelji 

in učenci v šoli vedejo, oblačijo, o čem govorijo, do zapletenih učiteljevih predstav o sebi, 

svojem delu in učencih.  

 

Po besedah Černetiča (2007, str. 330) oblikovanje kulture v šoli pomeni tudi oblikovanje 

skupinske identitete. V šolski sistem vstopajo in se v njem srečujejo posamezniki z 

različnimi lastnostmi, znanjem, sposobnostmi, navadami, potrebami in željami, pravili in 

omejitvami. Vsak v sistem prinese svoj del kulture. Na oblikovanje skupne kulture šole 

poleg tega vplivajo še okolje šole in njeni stiki z njim. Ti stiki pomembno definirajo tudi 

politično, kulturno, socialno in intelektualno moč, torej status šole kot organizacije. 

Oblikuje se podoba šole v ožjem in širšem okolju (Černetič, 2007, str. 327–328).  

Šole so sicer vpete v okolje, njihova organizacija in šolska kultura sta pod njegovim 

vplivom, vendar je vsaka šola nekoliko tudi zaprt mikrosistem v širšem okolju.  
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Zaradi različnih vplivov se na različnih šolah, tudi če delajo v enakih razmerah, lahko 

razvije drugačna filozofija vzgojno-izobraževalnega dela, z različnimi prepričanji in 

različnimi poudarki. Na to, kaj se bo zgodilo, seveda precej vpliva konkretna sestava 

kolektiva, še posebno pa vodstvo šole (Bečaj, 2000, str. 16). Bečaj poleg razlikovanja med 

šolskimi kulturami različnih šol izpostavlja še dejstvo, da v praksi pravzaprav redko 

najdemo šole, ki bi imele enotno in jasno izraženo kulturo, ampak ima lahko vsak od 

podsistemov svojo posebno kulturo. Takšno razlikovanje povezuje tudi z velikostjo 

ustanov, pri čemer je v manjših ustanovah več možnosti, da se oblikuje enotna 

organizacijska kultura.  

 

Ne glede na teoretične predpostavke o raznolikosti kultur, filozofij in naravnanosti šol se 

vseeno znotraj nekega okolja kaže težnja po vzpostavljanju podobne kulture (in klime), s 

poudarkom na prevladujoči filozofiji posameznikov in družbe. Predvidoma tudi zaradi 

vplivov širše (tudi nacionalne, strokovne ipd.) kulture.  

Organizacijska kultura v izobraževanju po mnenju Ferjana (1996, str. 60) lahko nadomesti 

formalizacijo. Kaže se na več načinov – vizualno (obnašanje učencev, učiteljev, vodstva), 

verbalno (žargon, sleng, strokovna terminologija, vikanje oziroma tikanje med 

posamezniki) ter z načinom obnašanja vodstva do učiteljev, učencev do staršev, sošolcev, 

ipd. (vljudno, impulzivno, agresivno). V tem smislu avtor govori o izobraževalni kulturi in 

nekulturi, pri čemer z nekulturo mislimo na konflikte med zaposlenimi, njihovo slabo 

počutje, zanemarjeno podobo prostorov in podobno, s kulturo pa urejeno okolje, dobro 

počutje vseh vpletenih, dobre odnose in soudeležbo pri odločanju. 

 

Za podrobnejši vpogled v šolsko kulturo v nadaljevanju predstavljam njene dimenzije, 

ravni in indikatorje, kot so z manjšimi razlikami v interpretacijah skupni raziskovalcem 

šolske kulture (Sergiovanni, 1991; Sergiovanni in Starratt, 1993; Schoen, 2005; Černetič, 

2007; Schoen in Teddlie, 2008; in drugi). 

 

Schoen (2005, str. 100–103; Schoen in Teddlie, str. 140) predstavlja model štirih dimenzij 

šolske kulture in ga zaradi holističnega pogleda na koncept, ki združuje tako individualne 

kot organizacijske vidike kulture, imenuje »nov, integriran model dimenzij«. Šolsko 

kulturo tako sestavljajo profesionalna naravnanost, struktura organizacije, kakovost učnega 

okolja in osredinjenost na učence. 
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 PROFESIONALNA NARAVNANOST vključuje aktivnosti in odnos do 

profesionalnosti. Dimenzija označuje, kako so profesionalni odnosi in strokovnost 

na šoli prisotni in cenjeni.  

 STRUKTURA ORGANIZACIJE odraža stil vodenja, komunikacijo v organizaciji, 

na splošno kaže, kako šola uresničuje cilje.  

 KAKOVOST UČNEGA OKOLJA sicer ne opisuje predvsem kakovosti 

učiteljevega dela, temveč naravnanost šole k učenju in spodbujanju stimulativnega 

učnega okolja, v katerem bodo učenci in učitelji dosegali uspehe.  

 OSREDINJENOST NA UČENCE odraža stopnjo upoštevanja potreb učencev pri 

oblikovanju programov, načinov dela in tradiciji. Ta dimenzija označuje stopnjo 

sodelovanja med učitelji, učenci in starši, možnosti podpore učencem pri doseganju 

samoučinkovitosti in uspeha.  

 

Vse štiri dimenzije šolske kulture se po avtorjevih (prav tam) besedah pojavijo na vseh 

ravneh šolske kulture oziroma se vse ravni šolske kulture opišejo tudi s profesionalno 

naravnanostjo in strukturo organizacije, osredinjenostjo na učence ter ustvarjanjem 

kakovostnega učnega okolja.  

Izhajajoč iz Scheinove (2010, str. 144–146) klasifikacije ravni organizacijske kulture, ki 

kulturo opisuje na ravni artefaktov, ubesedenih vrednot in prepričanj ter temeljnih 

predpostavk, tudi Schoen in Teddlie (2008, str. 142–145) šolsko kulturo in naštete 

dimenzije razumeta na več ravneh.  

 Na prvi ravni so ARTEFAKTI, ki imajo simbolni pomen, vendar z njihovo analizo 

ne dobimo podrobnejšega uvida. Sergiovanni in Starratt (1993, str. 93) pravita, da 

se manifestirajo v tem, kaj zaposleni govorijo, kaj počnejo in kako so stvari videti. 

Verbalni artefakti vključujejo jezikovni sistem, ki je v uporabi, zgodbe, ki se 

pripovedujejo, in primere, ki se uporabljajo za ponazoritev poudarkov. Artefakti, 

povezani z vedenjem, pa se manifestirajo z obredi in rituali ter druge simbolne 

prakse šole. Na to raven spadajo tudi arhitekturna podoba šole, urejenost prostora in 

tehnologija, ki jo šola uporablja.  

 Na drugi ravni so UBESEDENE VREDNOTE IN VERJETJA. Mednje Schein 

(2010, str 145) umešča tudi klimo v šoli, Sergiovanni in Starratt (1993, str. 93) pa 

to raven razdelita na dva dela. Prvi del so perspektive zaposlenih, ki se nanašajo na 

skupna pravila in norme, opredelitve rešitev podobnih problemov, uvidi v situacije 
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ter meje sprejemljivega in nesprejemljivega vedenja. Drug del so vrednote, s 

katerimi zaposleni vrednotijo situacije, v katerih se znajdejo, aktivnosti, prioritete 

in vedenje sodelavcev. Med zaposlenimi se glede na skupne vrednote oblikuje 

zaveza za delo, temu bi lahko rekli šolska filozofija. 

 Na tretji ravni so TEMELJNE PREDPOSTAVKE, ki so zaradi svoje implicitne 

narave najbolj abstraktne med temi štirimi ravnmi organizacijske kulture. Gre za 

tiha prepričanja, ki jih imajo zaposleni o sebi in drugih, o odnosih med njimi ter o 

naravi organizacije, v kateri delajo in živijo.  

 

Černetič (2007, str. 331) izpostavlja še materialne izraze in simbolizem, s katerim se 

odražajo kultura šole, vrednote, filozofija in ideologija. Deli jih na konceptualne oziroma 

verbalne izraze, vedenjske vzorce ter vizualne vzorce in simbole.  

Konceptualne izraze po njegovih besedah odražajo dolgoročni in kratkoročni cilji v šoli, 

kurikul, organizacijske strukture, zgodbe in junaki, o katerih se na šoli govori. Šola z 

vedenjskimi vzorci, kot so rituali/obredi, način učenja in poučevanja, s pravili in 

zapovedmi, nagradami in kaznimi ter pomočjo učencem krepi in ohranja šolsko kulturo. 

Materialni vzorci, kot so arhitektura šole, spomeniki, spominki, gesla in emblemi, pa 

šolsko kulturo predstavljajo na najočitnejši ravni.  

 

Po Ferjanovem (1996, str. 64) mnenju organizacijsko kulturo v sistem šole uvaja in skrbi 

za njeno ohranjanje predvsem vodstvo šole. To naredi s slavnostnimi prireditvami 

(proslavami, priznanja za uspehe, zaključki izobraževanja ipd.), vrednotami (z vrha 

določena merila sprejemljivosti in nesprejemljivosti), obredi (aktivnosti, s katerimi vodstvo 

posameznikom prenaša pomembna sporočila), obredi (ki se ponavljajo), pisanjem kronike, 

pripovedovanji, simboli in podobnim.  

Vse predstavljene ravni, dimenzije in indikatorji raziskovalcem zagotavljajo okvir za 

analizo šolske zgodovine in tradicije, vzorcev prepričanj, norm in vedenja. 

Kako bo raziskovalec raziskoval kulturo, je odvisno od njegovega razumevanja kulture –

kot lastnosti organizacije ali kot procesa. Tisti, ki kulturo razumejo kot lastnost 

organizacije, merijo dimenzije, tisti, ki jo razumejo kot proces, pa analizirajo procese, 

odzive, prepričanja (Černetič, 2007, str. 299). Sergiovanni in Starratt (1994, str. 94) na 

primer predlagata za odkrivanje organizacijske kulture v šoli poglobljene intervjuje, z 

vprašalnikom pa preverjanje jasnosti ciljev šole, samostojnosti delavcev, zaupanja, meril 
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za kakovostno delo, odnosa do odločanja, občutka za skupnost, in skrbi za ljudi, priznanja, 

integritete ter omogočanja in dopuščanja različnosti.  

 

Če ob koncu povzamem temeljne poudarke šolske kulture, lahko sklenem, da 

organizacijsko kulturo v šolo sicer uvede in ima pri njenem ohranjanju največjo vlogo 

ravnatelj, vendar v tem procesu sodelujejo vsi, ki se v šolskem prostoru srečujejo. Šolska 

kultura pripomore k strukturiranju tega prostora in tako vpliva na posameznike, procese in 

dogajanje v šoli. Z indikatorji šolske kulture, kot so konceptualni izrazi, vedenjski vzorci 

ter materialni simboli, se na ravni artefaktov, ubesedenih vrednot in prepričanj ter 

temeljnih predpostavk kažejo njene dimenzije. Kažejo se odnos zaposlenih do 

profesionalizacije in strukture organizacije, naravnanost učnega okolja ter odnos oziroma 

pogled na učenca. 

 

Z vidika spreminjanja šole od organizacije, ki uči, k učeči se organizaciji, bi glede na 

omenjene značilnosti šolske kulture premik k učeči se organizaciji med drugim pomenil 

premik k vseživljenjskemu učenju (tudi učiteljev), spremembi predpostavke o porazdelitvi 

znanja (učitelj ni tisti, ki vse ve) ter premik k oblikovanju šolskega prostora kot okolja, ki 

spodbuja učenje in inovativne oblike poučevanja. Pomoč, podpora, ustrezna komunikacija 

in uvedba obredov za spodbujanje povezanosti in identitete šole pa bi pomenili premik h 

krepitvi medosebnih odnosov in s tem k spreminjanju šole od organizacije k skupnosti.  

 

Organizacijska klima šole in njene dimenzije  

 

Sergiovanni in Starratt (1993, str. 82–86) navajata, da se šole razlikujejo glede na 

psihološki karakter, ki ga poleg organizacijske kulture zaznamuje tudi klima na šoli. Ta se 

osredinja na šolsko medosebno delo, vpliva na vedenje učiteljev in učencev ter 

predpostavlja občutek, ki ga učenci in učitelji o tej šoli zaznavajo.  

Zaposleni pa šolsko klimo ne samo zaznavajo, temveč tudi sooblikujejo v socialnem 

kontekstu šole z načinom komunikacije, timskim delom, sodelovanjem pri odločitvah in z 

drugimi praksami, s katerimi se izražajo dimenzije klime. Seveda pa je njihov doprinos k 

šolski klimi večji, če šolsko okolje zaposlenim omogoča angažiranost in dejaven prispevek 

tudi k raziskovanju in spreminjanju šolske klime (Shadur, Kienzle in Rodwell, 1999, str. 

485–486).  
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Ne glede na to, da ocena in zaznava šolske klime izhaja iz posameznikovega doživljanja 

organizacijske realnosti, ta presega individualno raven. Celovita ocena šolske klime 

vključuje področje varnosti, odnosov, poučevanja in učenja, oceno doživljanja šolskega 

okolja in vedenja. Šolska klima se torej nanaša na kakovost in značaj življenja na šoli. 

Temelji na osebni izkušnji šolskega življenja posameznikov in odraža norme, cilje, 

vrednote, medosebne odnose, prakse učenja in poučevanja ter organizacijsko strukturo šole 

(School Climate, 2014). 

 

Glede na to, da se tako kot pri kulturi tudi lastnosti šolske klime kažejo na različne načine 

in z različnimi dimenzijami, pri čemer so nekatere bolj, druge manj vidne (Černetič, 2007, 

str. 332), je za prepoznavanje šolske klime pomembna samoevalvacija. Macbeath (2000, v 

M. Lešnik, Bergant, 2001, str 137) opozarja, da ima samoevalvacija v vzgojno-

izobraževalni organizaciji v resnici dvojno vlogo: spodbuja dialog in razpravo o ciljih, 

prioritetah in merilih kakovosti na ravni celotne organizacije in na ravni manjših 

organizacijskih enot ter omogoča doseganje zastavljenih ciljev.  

 

Raziskovanje šolske klime, njenih dimenzij in indikatorjev je pomembno ravno zaradi 

njenega vpliva na življenje šole. Z raziskovanjem organizacijske klime, tudi šolske, in 

odkrivanjem njenih dimenzij so se ukvarjali različni avtorji. Pregled nekaterih opredelitev 

dimenzij (Stringer, 2002; Sušanj, 2005; Sergiovanni in Starratt, 1993) je pokazal, da imajo 

več stičnih točk.  

Pri vseh so izpostavljeni (z manjšimi razlikovanji v poimenovanjih) doživljanje 

strukturiranosti okolja, sprejetosti in podpore, standardov oziroma meril za kakovostno 

delo, predanost delu in odnos do prevzemanja vodenja. Stringer (2002), Sergiovanni in 

Starratt (1993) dodajajo še odgovornost ter priznanje oziroma nagrajevanje.  

Pri podrobnejših opisih izhajam iz opredelitev dimenzij, ki po mnenju Sergiovannija in 

Starratta (1993, str. 82–84) determinirajo, ali je šolska klima odprta in podporna ali zaprta 

in ovira učenje. Opise dimenzij navajam dobesedno, kot prevod dela besedila izvirnega 

vprašalnika, ki ga avtorja priporočata za merjenje teh dimenzij klime. Vprašalnik je 

prevedel dr. Janez Bečaj, citati pa so iz raziskave Trillerja (2000, str. 210–215). 

 STRUKTURIRANOST OKOLJA, se nanaša na odnos do šolskih struktur, 

strukturiranost šole in jasnost organizacije. »Med zaposlenimi lahko prevladuje 

občutek, da je šola dobro organizirana, njeni cilji jasni in razumljivi. Šole in 
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druge organizacije se med seboj razlikujejo po tem, ali so dobro organizirane in 

imajo jasno definirane cilje ali pa je organizacija kaotična in zmedena, brez 

jasnih ciljev.«  

 SPREJETOST IN PODPORA se nanašata na pomoč in podporo v šoli ter občutek, 

da je posameznik v kolektivu sprejet. »Ob visoki sprejetosti in podpori je 

prijateljstvo v organizaciji cenjena norma. Ljudje si med seboj zaupajo in 

pomagajo. Prevladuje občutek, da so odnosi dobri.« 

– STANDARDI oziroma MERILA ZA KAKOVOSTNO DELO opredeljujejo odnos 

do kakovosti dela in profesionalizacije na šoli. »V primeru, da so kriteriji visoki, je 

v šoli poudarjen pomen kvalitetnega dela, kriteriji pa jasni in zahtevni. V primeru 

nizkih kriterijev za delo gre za njihovo odsotnost ali pa dejansko nizko vrednost.«  

– PREDANOST DELU in ODNOS DO PREVZEMANJA VODENJA označujeta 

odnos zaposlenih do dela, motiviranost za doseganje skupnih ciljev in lasten 

prispevek k doseganju ciljev. »Odnos do vodenja je dober, kadar so se ljudje po 

eni strani pripravljeni pustiti voditi, po drugi strani pa tudi sami brez težav 

prevzemajo vodstveno vlogo, ko je to potrebno. Za uspešno vodenje, ki temelji 

na strokovnosti, so nagrajeni. Ustanova v takem primeru ni odvisna od enega ali 

nekaj posameznikov, ki s svojimi odločitvami in mnenji obvladuje(jo) ves 

prostor.« 

 ODGOVORNOST reflektira občutek suverenosti in samostojnosti oziroma 

podrejenosti na šoli. Pri čemer o »visoki podrejenosti posameznikov v 

organizaciji govorimo takrat, ko imajo ljudje občutek, da je v njihovi hiši veliko 

pravil, postopkov in predpisov, ki se jim morajo podrediti in jim ni dovoljeno, 

da bi se ravnali po lastnem preudarku. O nizki pa, ko zaposleni lahko precej 

ravnajo po lastnem preudarku. Delitev odgovornosti pa je visoka, kadar je 

posameznim članom organizacije priznana samostojnost na področju njihovega 

dela, s tem pa seveda tudi odgovornost za opravljanje lastnega deleža pri 

doseganju skupnega cilja. Ljudje z visoko samostojnostjo se odločajo in rešujejo 

probleme, ne da bi se za vsak korak posebej morali posvetovati z nadrejenimi. V 

nasprotju s tem v primeru, da zaposlenim ni priznana samostojnost in so dolžni 

le za točno izpolnjevanje navodil, govorimo o nizki porazdelitvi odgovornosti.« 

 NAGRAJEVANJE »opredeljuje odnos do priznanja in nagrajevanja v šoli. 

Zaposleni lahko za svoje delo dobijo ustrezno potrditev in priznanje ali pa so 
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odzivi le v smeri kritike in kaznovanja oziroma govorimo celo o odsotnosti 

odzivov.« 

Tem dimenzijam klime je Janez Bečaj ob prevodu in uvedbi vprašalnika v slovenski 

prostor (prav tam) dodal še dve dimenziji: 

NADZOR NAD IZVAJANJEM OSNOVNIH NALOG: Nadzor je dober, kadar 

vodstvo skrbno spremlja izvajanje osnovnih nalog in tudi reagira, kadar te 

niso ustrezno opravljene (oz. kadar so kršene neke osnovne zahteve). Pod 

osnovnimi nalogami razumemo vsa tista obvezna ravnanja, brez katerih 

ustanova ne more delovati kot celota in bi morale biti pogoj za to, da lahko 

delavec obdrži delo. Na šolah kjer je pregled dober ima vodstvo dober 

pregled in sproti reagira na kršitve, medtem ko na šolah, kjer tega ni, vodstvo 

tega, da kdo ne izpolnjuje svojih obveznosti morda niti ne ve, ali pa se ob tem 

praviloma ne zgodi nič.  

ODPRTOST ZA PROBLEME: O visoki odprtosti za probleme govorimo, ko 

lahko vsak delavec javno govori o vseh problemih, ki jih ima na delovnem 

mestu, ne da bi se mu bilo potrebno bati, da bo zaradi tega lahko izgubil svoj 

ugled. V šolah, za katere je značilna visoka stopnja odprtosti za probleme je 

običajno da se govori o problemih na delovnem mestu in so ti razumljeni kot 

nujni sestavni del vsakega dela, medtem ko je v šolah za katere odprtost za 

probleme ni značilna, bolje da se o njih ne govori, ker bi to bilo morda med 

kolegi razumljeno kot  znak nemoči ali nesposobnosti. 

 

Primer oblikovanje dimenzij šolske klime so tudi raziskovalci Nacionalnega centra za 

raziskovanje organizacijske klime (School Climate, 2014). Pri opredelitvi dimenzij šolske 

klime izhajajo iz svojih raziskav in preteklih raziskav drugih raziskovalcev, kot bistvene 

dimenzije šolske klime in njihove indikatorje pa navajajo: 

 VARNOST, ki se kaže v pravilih in normah, občutku fizične, socialne in 

emocionalne varnosti. Varnost se na šoli kaže z jasno opredeljenimi pravili in 

odnosom do psihičnega in fizičnega nasilja ter z načini in normami za ukrepanje ob 

ogroženosti. Je tudi občutek varnosti pred zlorabo, nadlegovanjem in 

izključenostjo.  

 MEDOSEBNE ODNOSE, ki kot dimenzijo šolske klime vključujejo spoštovanje 

različnosti ter podporo tako odraslim kot učencem. Kazalnik dobrih medosebnih 
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odnosov so vzajemno spoštovanje medosebnih razlik na vseh ravneh šole, med 

učenci, učenci in učitelji ter zaposlenimi med seboj. Učitelji učence podpirajo, so 

jim pripravljeni prisluhniti, hkrati pa imajo do njih visoka pričakovanja, dobri 

medosebni odnosi pa se kažejo tudi v razviti medvrstniški pomoči.  

 UČENJE IN POUČEVANJE, ki kot dimenzija šolske klime združuje podporo pri 

učenju ter možnost socialnega učenja. Ta dimenzija se kaže v opogumljanju 

učencev, konstruktivnih povratnih informacijah, vzpostavljanju možnosti in 

priložnosti za dokazovanje znanja, v podpori pri alternativnih načinih razmišljanja, 

v dialogu in akademskih izzivih. Učenci se učijo z aktivnim poslušanjem, 

reševanjem konfliktov, samorefleksijo, s poudarkom na osebni odgovornosti in 

etičnih odločitvah.  

 ŠOLSKO OKOLJE, ki je po eni strani fizično okolje, njegova urejenost, red in 

uporaba ustreznih materialov. Drugi del dimenzije pa je okolje kot prostor 

identifikacije in združevanja ter druženja učencev in zaposlenih. Kaže se v 

pozitivni identifikaciji s šolo in njenimi normami ter vključevanjem učencev, 

zaposlenih in družin v šolsko okolje.  

Avtorji z vidika zaposlenih izpostavljajo še dimenzijo, ki jo poimenujejo kar »Staff Only«, 

združuje pa vodenje in profesionalne odnose. Kaže se v oblikovanju jasne vizije šole ter 

podpori zaposlenim pri njihovem delu in profesionalnem razvoju. Dobri medosebni odnosi, 

ki so prav tako del te dimenzije, pa podpirajo tudi učinkovito delo in skupno učenje.  

Z vidika ozaveščanja o pomenu obravnave šolske klime in prizadevanj za dobro, podporno 

šolsko klimo Cohen, Cardillo in Pickeral (2011) izpostavljajo vzpostavitev Nacionalnega 

centra za šolsko klimo, v katerem se ukvarjajo s tisoč šolami v Združenih državah 

Amerike. Njihov namen je doseči spoštljivo klimo na šolah, saj po njihovem mnenju 

pozitivna, spoštljiva klima na šoli omogoča, da se ljudje počutijo spoštovane in vključene, 

učenci, družine in učitelji sodelujejo pri doseganju skupnih ciljev, učitelji negujejo odnos, 

ki poudarja koristi učenja, vsi vpleteni pa prispevajo k delovanju šole. Rezultat teh 

prizadevanj je povečano zavedanje o pomenu obravnave klime. Njeno ocenjevanje pa je 

dalo tudi rezultate in izhodišča za konkretno delo v praksi.  

 

Shadur, Kienzle in Rodwell (1999, str. 488–489) v povezavi z vrednotami izpostavljajo, da 

podporna šolska klima vključuje vrednote, kot so harmonija, odprtost, prijateljstvo, 

sodelovanje, opogumljanje, osebna svoboda in zaupanje. Zelo verjetno je, da bo podporna 
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šolska klima spodbudila timsko delo in komunikacijo znotraj sodelovalnega in odprtega 

okolja, tako pri zaposlenih kot pri učencih.  

V povezavi z oblikovanjem skupinske identitete pa Zhang (2010, str. 196) izpostavlja, da 

bolj podporno klimo ko posamezniki zaznavajo, močnejši je njihov občutek skupinske 

identitete in pripadnosti šoli.  

(Pozitivno) šolsko klimo avtorji povezujejo z učečimi se skupnostmi z močnim občutkom 

za sodelovanje. V takšni skupnosti učitelji in učenci sodelujejo in se učijo z dialogom, 

hkrati pa lahko zadovoljujejo svoje potrebe. 

 

Glede na predstavljene lastnosti in dimenzije šolske klime v tem poglavju lahko sklenem, 

da šolska klima vpliva na življenje v šoli, na delo, vedenje in počutje, tako učencev kot 

učiteljev.  

Izhajajoč iz njenih dimenzij tako velja v prihodnosti v kontekstu razvoja šole od 

organizacije k skupnosti pozornost in napore usmeriti v oblikovanje podporne in odprte 

šolske klime, povezane z dobrimi medosebnimi odnosi, ki bo učencem in učiteljem 

zagotavljala dobre razmere za doseganje zastavljenih ciljev.  

 

Cilji šole v perspektivi šolskih kulture in klime 

 

Sergiovanni in Starratt (1993, str. 84) menita, da so v zdravi šoli, kot poimenujeta šolo, v 

kateri je močno izražen občutek za skupnost, povezanost in skupno dobro, tudi cilji stvar 

vseh zaposlenih. Govorita o skupnih ciljih, ki so jasno opredeljeni, razumljivi in sprejeti 

med zaposlenimi. Jasnost in sprejetost ciljev tako predstavljata nujen pogoj za zdravo 

organizacijo.  

V nadaljevanju izpostavljata še dve značilnosti, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju 

ciljev šole. To sta realnost oziroma dosegljivost ciljev in njihova usklajenost z zahtevami 

okolja.  

Z vidika predpostavk in prepričanj v šoli spadajo med pomembnejše elemente šolske 

kulture tudi prepričanja o tem, kako bodo cilji v šoli doseženi. Prepričanja o doseganju 

ciljev so po mnenju Scheina (2010, str. 80) element šolske kulture, ki ga je najtežje 

spremeniti.  

Ob predpostavki, da vsaka organizacija opredeli in operacionalizira cilje, pa vendarle velja 

izpostaviti, da se tudi z vidika ciljev šole razlikujejo od drugih organizacij, predvsem od 
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podjetij. Cilji šole v nasprotju s cilji v podjetjih niso neposredno opredeljeni z 

ekonomskimi kategorijami. Ferjan (1996, str. 92) razlikovanje opredeljuje tudi z vidika 

posledic nedoseganja ciljev, ki po njegovem mnenju v šolah, vsaj kratkoročno ne pomeni 

občutka ogroženosti materialne in socialne varnosti. Dodaja pa, da nedoseganje ciljev 

izobraževalno-vzgojnega procesa posredno, z določenim časovnim zamikom, vpliva na 

doseganje ekonomskih ciljev gospodarskih subjektov v okolju šole in družbe kot celote.  

Osnovni cilj šole sta vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov. Tudi Shein (2010, str. 

76) govori o tem, da je cilj izobraževalnih, socialnih, verskih, vladnih in podobnih 

organizacij drugačen od cilja podjetij, pa vseeno izhaja iz uravnoteženja potreb različnih 

strani, ki vstopajo v sistem organizacije. Pri šoli izpostavlja manifestno funkcijo – 

izobraževanje. Podrobnejši pogled na ta cilj kaže, da lahko znotraj šolskega sistema 

najdemo kar nekaj latentnih funkcij. Šola omogoča otrokom in mladim odraslim pridobitev 

ustreznih znanja in veščin, v času pred zaposlitvijo pa šolanje lahko nadomesti obdobje 

brezposelnosti. Mladi se znotraj izobraževanja razporejajo glede na svoje veščine in 

ambicije po kasnejšem vključevanju v družbo, kar je drugi izmed latentnih ciljev 

izobraževanja. Zadnji latentni cilj izobraževanja je omogočanje poklicem, da preživijo in 

ohranijo strokovno avtonomijo znotraj šolskega sistema. Te latentne funkcije je po 

njegovem mnenju za obstoj šole nujno vsaj deloma izpolniti, ob tem pa poskrbeti, da je v 

ospredju manifestni cilj šole, latentni pa niso izpostavljeni javnosti.  

Ravnatelj, strokovni in drugi delavci so pri uresničevanju poslanstva šole razmeroma 

avtonomni in prepuščeni svojemu profesionalizmu, kompetencam, znanju in sposobnostim. 

Vsekakor pa za slovensko šolsko polje velja, da ga pri opredelitvi poslanstva šole omejuje 

država, ki ne dopušča preveč individualizma (Černetič, 2007, str. 83–85). 

Cilji šole so lahko definirani na različnih abstraktnih ravneh in v različnih časovnih 

perspektivah (Schein, 2010, str. 76). Vodstvo šole pa je zadolženo, da nadzoruje in 

zagotavlja takšno delo zaposlenih na šoli, ki bo vodilo k nenehnemu doseganju ciljev. Že 

pri oblikovanju vizije je treba učiteljem omogočiti participacijo, da ne pride do tega, da bi 

se vizija izolirala le na najvišji hierarhični ravni (Ferjan, 1996, str. 43, 135). 

Ravno to uravnavanje sodelovanja, vodenja in avtonomije botruje osrednjemu problemu 

šole – vprašanju, kakšna je usmeritev šole, kako je šola vodena in ali obstaja soglasje med 

učitelji o ciljih, sredstvih in poteh, s katerimi je mogoče dosegati vedno boljšo šolo. 

Raziskave so pokazale, da so uspešne šole tiste, v katerih je vodstvu uspelo pridobiti 

soglasje o vzgojnih ciljih in ustrezno motivirati učitelje, tako na področju stalnega 
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izobraževanja kot z dobrim osebnim dohodkom. Pedagoško soglasje ali nesoglasje je 

temeljnega pomena za vsako šolo. Če so cilji jasni in če je delovanje na šoli usklajeno s 

postavljenimi cilji, so vsi zadovoljni (Štuhec, 2006, str. 10–29). 

Tudi Ferjan (1996, str. 65) izpostavlja vprašanje usklajevanja osebnih ciljev s cilji 

organizacije, v kateri je posameznik zaposlen. Ti cilji so lahko z organizacijskimi usklajeni 

ali pa ne. Kaže se nujnost povezanosti ciljev, ker še tako dobro zastavljeni cilji, smotri, 

vizija in poslanstvo nimajo nobene vrednosti, če zaposleni v šoli ne uspejo ustvariti 

ustreznega organizacijskega vedenja, kulture in vrednot šole (Černetič, 2007, str. 88). 

Ob koncu razmišljanja o ciljih v šoli ugotavljam, da se z zastavljenimi cilji zrcalijo 

vrednote in prepričanja posameznikov v šoli. Če cilji niso skladni s skupnimi vrednotami 

in temeljnimi predpostavkami šole, je tudi manjša možnost, da bomo pri njihovemu 

uresničevanju uspešni. K uresničevanju prispeva tudi skupno oblikovanje ciljev. Če 

zaposleni sodelujejo pri njihovem oblikovanju, jih lažje vzamejo za svoje in so zato tudi 

bolj motivirani za njihovo uresničevanje. Enako velja tudi za učence. Izkušnje iz prakse 

kažejo, da vključevanje učencev v oblikovanje skupnih ciljev in načinov za njihovo 

doseganje pozitivno prispeva k angažiranosti učencev in doseganju teh ciljev.  

V kontekstu spreminjanja šole k učeči se skupnosti je tako v povezavi z oblikovanjem 

ciljev in načinov za njihovo uresničevanje pomembno, da šola za cilj postavi učenje, 

pridobivanje kompetenc in gradnjo skupnosti, v kateri bodo prevladovali dobri medosebni 

odnosi. Ob poznavanju značilnosti učečih se skupnosti lahko kot pomemben cilj šole v 

prihodnosti predpostavim spreminjanje šole v učečo se skupnost.  

 

Odločanje, odgovornost in vodenje v šoli 

 

V povezavi z vodenjem in upravljanjem sistema izobraževanja se po Ferjanovih opažanjih 

(1996, str. 53–54) že desetletja postavljajo vprašanja o centralizaciji in pristojnosti 

odločanja v šoli. Ali naj se o ciljih, učnih vsebinah, načinih zagotavljanja materialnih, 

finančnih in kadrovskih razmer za izobraževalno-vzgojni proces in o drugem odloča na 

enem mestu ali naj se zagotovi participacija zainteresiranih pri odločanju. Gre torej za 

vprašanje centralizacije oziroma decentralizacije sistema izobraževanja, tako na makro 

ravni (na ravni države) kot na ravni posameznih šol. Izpostavlja pa se, da imata tako prva 

kot druga svoje prednosti in slabosti.  
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Slovenski šolski sistem se prepoznava kot precej centraliziran, sicer naj bi zagotavljal 

enake možnosti za vse, vendar naj ne bi dopuščal individualnosti. Avtor (prav tam) v 

našem prostoru pogreša več decentraliziranosti, ki bi odločanje prepuščala nižjim 

hierarhičnim ravnem in s tem ravnateljem in učiteljem omogočila več avtonomije.  

Z vidika avtonomije na sistemski ravni se uspešne šole aktivno odzivajo na zahteve 

zunanjega okolja, hkrati pa se ves čas trudijo za ohranjanje dela svoje avtonomije in ne 

dopuščajo, da bi okolje s svojimi zahtevami vplivalo na kakovost znanja, odnosov in dela v 

šoli (Sergiovanni, Starratt, 1993, str. 85).  

Na ravni šole so vodenje, moč, odgovornost in avtonomija na različnih šolah različno 

razumljeni ter uresničeni. Ob razumevanju vodenja kot veščine, ki združuje »sposobnost 

uspešne uporabe moči, sposobnost razumevanja ljudi z različnimi motivi in interesi, 

sposobnost motiviranja ljudi za doseganje skupnih ciljev, sposobnost ustvarjanja kulture 

sprememb v organizaciji« (Černetič, 2007, str. 42), je po mnenju Jonesa (2006, str. 19) 

bistvenega pomena razpršeno vodenje, ki zagotavlja razvejeno mrežo strokovne podpore 

spremembam in vodstvenim zmogljivostim. Če je vodenje hierarhično in ekspertnost 

omejena na elitno skupino ali posameznika, so vsakršne spremembe in izboljšave skoraj 

zagotovo obsojene na kratko trajanje.  

Ferjan (1996, str. 112) temu dodaja, da je treba izbrati tak stil funkcije vodenja, da bo 

emocionalni naboj med zaposlenimi čim manjši ali ga sploh ne bo, zaposleni pa se bodo 

identificirali z delovnimi nalogami. Tudi on vidi možnost uresničevanja takšnega načina le, 

če so zaposleni že v začetku vključeni v procese odločanja.  

Če upoštevamo, da je šola kompleksen sistem, za katerega je značilna »zapletenost, 

nejasnost, nestabilnost in nepredvidljivost« (Elliot, 1991), pedagoški delavci za 

profesionalno in učinkovito opravljanje svojega dela potrebujejo zmožnost sprejemanja 

avtonomnih strokovnih odločitev v situacijah, ki jih je težko predvideti vnaprej (Sentočnik, 

2006, str. 38).  

Nekatere odločitve v šolah so nenadne, ne jih moremo predvideti in se nanje pripraviti 

vnaprej. Zato so včasih tudi sprejete bolj intuitivno kot premišljeno. Ferjan (1996, str. 116) 

izpostavlja, da tako nikoli ne bi smele biti sprejete najpomembnejše odločitve, med katere 

spadajo »odločitve o zasnovah, najpomembnejših ciljih in smotrih izobraževalno-

vzgojnega procesa oziroma izobraževalne ustanove, odločitve o načinih in metodah 

izobraževalno-vzgojnega dela za doseganje ciljev in smotrov, dolgoročne kadrovske 

odločitve ter odločitve o tem, kdaj opraviti nekatere dejavnosti«.  
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Po Korenovih (2007, str. 99) besedah ravnateljem rečemo ravnatelji in ne direktorji ravno 

zato, da bi poudarili razliko med vodenjem šole in vodenjem drugih ustanov. Kot temeljno 

razliko izpostavlja učenje in poučevanje.  

Ne glede na drugačno organizacijsko strukturo in razporeditev odločanja v šolah v 

primerjavi s profitnimi organizacijam pa je tako za vodje podjetij kot ravnatelje v šoli 

pomembno, da so profesionalci. S tem izrazom Černetič (2007, str. 83) predstavi temeljne 

značilnosti uspešnih vodij, to so kompetentnost, predanost, učinkovitost in uspeh. 

Ravnateljeva predanost in učinkovitost pa sta po njegovih besedah tudi zgled za druge 

zaposlene na šoli in jih zato motivirata k lastni učinkovitosti in uspehu.  

Kakovost vodenja pa ni pomembna le za motivacijo zaposlenih, temveč tudi za splošno 

zadovoljstvo z delom in zagotavljanje kakovosti v šolah (Hargreaves, 2003; Fullan, 2001; 

Evans, 2001, v Moretti, 2012, str. 33). 

Ferjan (1996, str. 135) navaja še nekaj posebnosti odločanja vodstva v izobraževanju, ki jih 

odločanje v drugih organizacijah nima. Te posebnosti se nanašajo na profesionalno 

presojanje (ravnatelji lahko hospitirajo pri urah), administrativne odločitve (pri katerih ne 

more prihajati do participacije) in specialne skupinske odločitve (uvajanje oziroma 

ukinjanje programov, nabavo opreme in podobno). Pri teh odločitvah imajo zaposleni 

pogosto manj možnosti odločanja. 

Če se odločanje povezuje z vodenjem, lahko vodenje povežem s konceptom 

samoiniciativnosti. Predvsem v kontekstu razpršenega vodenja, v katerem se od zaposlenih 

pričakuje aktivna participacija. Milena Valentič Zuljan s sodelavci (Valentič Zuljan idr., 

2010, str. 42) v okviru raziskave Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku 

skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev navaja, da se dobra polovica pedagoških 

delavcev ne strinja, da bi bili učiteljevi inovativni poskusi na njihovi šoli cenjeni, kot 

takšne jih prepoznava le dobrih 23 odstotkov (dobrih 24 odstotkov se o tem ne more 

opredeliti). Ob tem pa je skoraj 90 odstotkov pedagoških delavcev ocenilo, da je ravnatelj 

sprejemljiv za učiteljeve pobude. Takšen rezultat kaže na precej nejasno sliko prevzemanja 

pobud in vodenja, tudi v primeru, ko se odločitve in možnost vodenja nanašajo na 

posameznikovo strokovno področje in se predpostavlja podpora vodstva. Na tem področju 

se gotovo še odpirata možnost in priložnost za izboljšave.  

 

Ob koncu poglavja o odločanju in vodenju v šoli povzemam Korenove (2007, str. 100–

102) besede o ravnateljevanju in vodenju šole in v šoli. Avtor meni, da ne moremo govoriti 
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o seznamu kompetenc in lastnosti ali celo receptov za uspešno vodenje šole. Meni, da 

morata biti v središču vodenja in načrtovanja dela v šoli vedno učenje in poučevanje. 

Učenje pa izpostavlja na več ravneh. Kot učenje učencev, učiteljev, vseh zaposlenih, kot 

organizacijsko učenje in učenje ravnateljev.  

Ta potreba po učenju vseh, vključenih v vzgojno-izobraževalni proces, ter po uporabi 

različnih virov znanja v procesu strokovnega razvoja in poučevanja učencev ponovno kaže 

na  težnjo spreminjanja šole v smer učeče se skupnosti. Vodenje in odločanje sta v takšni 

skupnosti decentralizirani, spodbuja se aktivna soudeležba učiteljev in učencev pri iskanju 

odgovorov na pomembna vprašanja o šoli. Zaposleni prevzemajo vodenje na tistih 

področjih, za katera menijo, da so pomembni. Za svoje delo in odločitve so tudi osebno 

odgovorni. Pri odločanju in vodenju pa je mogoče čutiti podporo in spodbudo.  

Nekatere odločitve v šoli bodo gotovo tudi v prihodnosti, ne glede na spreminjanje njene 

naravnanosti, ostale enostranske, če jih je uvedlo vodstvo ali so posledica predpisanih 

ciljev vzgoje in izobraževanja. Učitelji se ne odločajo o učni snovi, cilji pri posameznih 

predmetih so predpisani, lahko pa se odločajo o načinih in metodah učenja in poučevanja 

ter v tem delu prevzamejo odgovornost za vzgojno-izobraževalni proces. Prav tako ne 

moremo govoriti o decentralizaciji odločanja v primeru, ko je odločanje povezano z 

vprašanjem varnosti učencev in zaposlenih na šoli. 

Lahko pa se v šoli vsi, tako ravnatelj kot učitelji in drugi, odločijo za ustvarjalnost, aktivno 

soudeležbo, prevzemanje vodenja skladno z lastnimi kompetencami ter prevzemanje 

odgovornosti za svoje vedenje in uspehe. Pomembno je, da se odločijo za skupen cilj –

navezovanje dobrih medosebnih odnosov, hkrati pa tudi za zagotavljanje kakovosti v šoli. 

 

Kakovost in vrednotenje kakovosti dela v šoli 

 

V procesih odločanja, vodenja, oblikovanja ciljev in dela v šoli je pomembno, kako so 

opredeljena merila za kakovostno delo, kakšen je nadzor nad delom zaposlenih ter kako se 

vrednotijo in nagrajujejo uspehi.  

Pojem kakovosti je v profitnem sektorju predstavljen kot nujnost in je pogojen z 

ohranjanjem konkurenčnosti. Podjetja s certifikati merijo in preverjajo kakovost dela in 

odnos zaposlenih do kakovosti. Černetič (2007, str. 299) izpostavlja, da so za doseganje 

standardov kakovosti, ki jih zaznamujejo ti certifikati, odgovorni ravno zaposleni. V okviru 

teh standardov pa razume tudi kakovost medosebnih odnosov v podjetju.  
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Sergiovanni in Starratt (1993, str. 85) v odnosu do kakovosti izpostavljata še inovativnost. 

Zdravi, uspešni sistemi po njunem mnenju težijo k novostim, so naravnani k novim ciljem, 

proizvajajo nove izdelke in sčasoma postajajo prej bolj kot manj diferencirani. Takšni 

sistemi rastejo, se spreminjajo, kar je cenjeno bolj, kot sta cenjeni rutina in standardizacija. 

Kakovost postaja pomembna tema na vseh področjih in v vseh dejavnostih, tako da tudi 

šole pri tem niso izvzete. Zorko (2003, str. 33–34) ugotavlja, da so se s kakovostjo šolstva 

ukvarjali številni avtorji, ki jim je bilo skupno zavedanje o tem, da je kakovost v šoli nujna 

in jo je treba tako ugotavljati kot zagotavljati ter da se mora za vodenje kakovosti 

usposobiti vodja, pri prizadevanju za njeno doseganje pa morajo sodelovati vsi. Zavašnik 

Arčnik in Gradišnik (2011, str. 45) dodajata, da je največ za kakovost šole mogoče narediti 

v šoli sami in z vidika hierarhije, od spodaj navzgor. Po njunem mnenju lahko največ za 

kakovost dela naredijo učitelji sami. Seveda pa jih mora pri tem podpreti vodstvo.  

Namesto o definiciji kakovosti v šoli Medveš (2000, v Zorko, 2003, str. 37–38) govori o 

področjih kakovosti v šoli. Pri proučevanju kakovosti v šoli se osredotočamo na »vzgojne 

in izobraževalne dosežke, organizacijo in izvajanje pouka, socialno klimo v razredu in šoli, 

odnose s partnerji in sodelovanje z okoljem, upravljanje in vodenje ter strokovni in osebni 

razvoj« na šoli.  

Kobolt in Dekleva (2006, str. 171) navajata, da je podroben vpogled v kakovost priložnost 

za njeno sistematično ocenjevanje in vrednotenje, prevetritev uveljavljenih tradicij in 

praks. Evalvacija kakovosti ponuja tudi možnost in priložnost za razvijanje novih modelov 

ter izboljšanje stroke nasploh.  

Kot pomembnejši način evalvacije kakovosti, tudi v šoli, se izpostavlja samoevalvacija, 

katere temeljni namen je po besedah Musek Lešnika in Bergantove (2001, str. 124–127) 

ugotavljanje kakovosti ter zagotavljanje in zviševanje kakovosti dela organizacije, pri 

čemer je ugotavljanje kakovosti vedno le sredstvo, njeno zagotavljanje pa cilj. Poleg 

zagotavljanja kakovosti je končni cilj še angažiranje zaposlenih, da razmišljajo o svojem 

delu in doprinosu h kakovosti. Za samoevalvacijo se lahko uporabljajo kazalniki, ki 

obsegajo odločilne kazalnike kakovosti, opredeljeni so širše, oblikujejo pa jih strokovne 

skupine. Pri tem je treba upoštevati, da za šolo opredeljevanje dimenzij kakovosti in meril 

uspešnosti od zunaj pomeni omejevanje njene svobode in avtonomije samoevalvacijskega 

procesa. 

Skupina mora imeti s konsenzom opredeljene načine presojanja delovanja in načine za 

interveniranje zaradi neučinkovitega delovanja (Schein, 2010, str. 84–88). Temu Mesner 
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Andolšek (1995, str. 145) dodaja še pomen vidnih in očitnih merila za uspeh. Organizacije 

z jasnimi merili in metodami merjenja uspeha se po njenem mnenju običajno bolje 

zavedajo zgostitve dogodkov in tudi odzivajo nanje (na kritične situacije in morebitne 

priložnosti).  

Stroke, ki se ukvarjajo z ljudmi, presojajo kakovost delovanja strokovnjakov s perspektive 

etičnosti, predpisujejo in opredeljujejo jo etični kodeksi, ki »od zunaj predpisujejo, kaj je v 

določeni stroki etično delovanje in kje so meje spornega delovanja strokovnjakov« 

(Klemenčič, 2006, str. 166).  

Z vidika pogojev za samoevalvacijo v šoli pa Zavašnik Arčnik in Gradišnik (2011, str. 48) 

navajata, da sta za uspešno samoevalvacijo pomembni takšni kultura in klima, ki bosta 

zagotavljali zaupanje v skupini in prisotnost čim večjega kroga zaposlenih pri procesu 

samoevalvacije in demokratičnem doseganju soglasja.  

Kakovost, uspeh in delo se torej lahko merijo z različnih vidikov, z vidika organizacije, 

stroke ali skupine. Pomembno pa je, da delo in cilje ponotranji tudi vsak posameznik. 

Izpostavlja se pomen evalvacije s supervizijo, intervizijo, predvsem pa na podlagi 

posameznikovega samospraševanja ter reflektiranja ciljev in dela.  

Glede na to, da se del te raziskave nanaša na delo svetovalnih delavcev v šoli in da se na 

tem delovnem mestu lahko zaposlijo tudi socialni pedagogi, se na kratko dotikam refleksije 

socialnopedagoškega dela. Klemenčič (2006, str. 165) meni, da je od vsakega socialnega 

pedagoga in konteksta, v katerem dela, odvisno kaj konkretno je pomembno zanj. 

Refleksija tako poteka na tistem področju in znotraj tistih tem, ki so zanj pomembne, pri 

čemer je seznam tem in vsebin pravzaprav neomejen. Refleksija sama pa lahko poteka na 

različne načine in ima različne oblike. Lahko je v pisni obliki ali oblikovana v mislih. V 

strokovni literaturi se po avtoričinih besedah v tem smislu uveljavlja termin 

samosupervizija. Refleksija lahko poteka tudi v paru, med kolegi ali pa skupinsko na 

superviziji, interviziji ali v kakšni podobni skupini.  

Če sem do zdaj vrednotenje opredeljevala z vidika posameznikove presoje svojega dela, v 

nadaljevanju izpostavljam vlogo vodij pri zagotavljanju meril, nadzoru kakovosti in 

nagrajevanju dosežkov. Vodje so tisti, ki so v organizaciji zadolženi za spremljanje in 

ocenjevanje opravljenega dela in dosežkov ter za kritiko in pohvalo. Po drugi strani pa je 

naloga vodstva tudi, da postavi stvarne in dosegljive cilje, ki bodo zaposlene motivirali za 

delo. V povezavi z organizacijsko kulturo lahko vodje v organizacijah z močno kulturo 
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postavijo strožja merila za merjenje učinkovitosti, kot v organizacijah s šibkejšo 

organizacijsko kulturo (Ivanko, Stare, 2007, str. 111).  

Vodstvo zaposlene motivira za doseganje ciljev in meri njihovo učinkovitost, pa tudi 

nagrajuje dosežke. Od vodij se pričakujejo predlogi za napredovanje učiteljev, ki pri delu 

dosegajo dobre rezultate (Ferjan, 1996, str. 59), in njihovo uresničevanje. V konkretni 

praksi in aktualnih družbenih razmerah, ko je zaradi varčevanja nagrajevanje zaposlenih v 

šoli z vidika napredovanja omejeno in zamrznjeno, se ravnatelji spopadajo s položajem, ko 

zaposlenih že nekaj let ne morejo motivirati z možnostjo napredovanja ali s finančno 

stimulacijo. Za nagrajevanj morajo tako najti druge oblike in načine.  

Černetič (2007, str. 242–244) navaja različne vrste nagrad, za finančne se na primer 

predvideva, da je njihova moč večja kot nefinančnih, vendar po njegovem mnenju ni vedno 

tako. Nefinančne nagrade, kot so pohvale in priznanja, možnost sodelovanja, 

napredovanje, prepuščanje odgovornosti in možnost soodločanja pri razvoju kariere imajo 

po njegovem mnenju včasih večjo težo kot finančne. Nagrade deli še na notranje in 

zunanje ter formalne in neformalne, pri čemer so notranje nagrade posameznikovo 

zadovoljstvo pri delu, ponos, občutek da je nekaj dosegel, zunanje pa vključujejo denar, 

napredovanje, dodatne ugodnosti in podobno. Formalne nagrade temeljijo na vnaprej 

določenih pravilih, neformalne pa niso določene, so spremenljive in običajno povezane z 

majhnimi stroški.  

Ivanko in Stare (2007, str. 111) izpostavljata, da javno nagrajevanje daje pomembno 

sporočilo v funkciji utrjevanja kulture. Nagrajevanje pokaže drugim članom v organizaciji, 

kakšno vedenje je zaželeno in kateri dosežki so cenjeni, s tem pa tudi navzven izpostavi 

vrednote organizacije. Avtorja izpostavljata, da imata najvišjo vrednost javna pohvala in 

napredovanje zaposlenih. Če je vedenje nagrajenega posameznika spremljano, opaženo in 

nagrajeno, je ta po njunih besedah zainteresiran, da vedenje ponovi. Vodja torej vpliva na 

posameznika s ponujeno nagrado in podrejeni pri delu izbira ustrezno vedenje, za katero je 

nagrajen. Tako ima vodja nad posameznikom tudi moč. Podrejenemu lahko ponudi boljšo 

plačo, nekatere bonitete, boljše delovne razmere ali ga poviša na delovnem mestu. Černetič 

(2007, str. 136–137) dodaja, da je zunanje nagrajevanje z denarjem in pohvalo samo 

pogojno, do prave motivacije pride le, če je vedenje rezultat notranjega odziva 

posameznika. Tega pa vodja doseže predvsem z javno pohvalo in priznanjem.  
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Ob koncu razmišljanja o kakovostnem delu in vrednotenju kakovosti dela v šoli najprej 

izpostavljam Zorkovo (2003, str. 81) misel: »Absolutna kakovost je nikoli dosežen cilj.« 

Ta misel lahko nosi tudi idejo, da je zagotavljanje kakovosti stalnica v našem življenju, z 

vidika šolskih kulture in klime ter spreminjanja šole pa predpostavlja nujnost stalne 

evalvacije in refleksije strokovnega dela in ciljev.  

 

Samoevalvacija je uspešna v šoli kot učeči se skupnosti. Če bi bila šola obravnavana in 

razumljena zgolj kot organizacija, vodena enosmerno, in bi bila znanje in moč 

skoncentrirana na enem mestu, v njej ne bi bilo prostora za samoevalvacijo. Šolska kultura, 

v kateri so vrednote znanje, različnost in odprtost, ter šolska klima, ki ustvarja zaupen 

prostor in dobre medosebne odnose, pa dajeta priložnost za samoevalvacijo, nenehno 

učenje in napredek,  s tem pa zagotavljanje kakovosti.  

Hkrati pa je pomembno, da se pri zagotavljanju kakovosti ne ujamemo v past nenehnega 

kritiziranja in vidimo ter proslavimo dosežke, tako na individualni ravni, ko je kakovost 

vrednotena kot posledica samorefleksije, kot takrat, ko so naši dosežki opaženi od zunaj. 

Pomembno je, da ravnatelj kot vodja šole opazi kakovostno delo, ga javno pohvali in 

nagradi.  

 

Komunikacija, konflikti in odprtost za probleme 

 

Za šolo in druge organizacije je pomembna ustrezna komunikacija. V večjih organizacijah, 

v katerih si zaposleni niso blizu in komunikacija ne poteka neposredno, je bistvenega 

pomena, kako zagotoviti pretok informacij. Ta dimenzija organizacijskega zdravja 

vključuje nepopačeno komunikacijo, tako vertikalno in horizontalno, kot tudi tisto, ki 

poteka zunaj meja sistema. Pomembno je, da imajo zaposleni informacije, ki jih 

potrebujejo, in so jih pridobili brez nepotrebnih naporov (Sergiovanni, Starratt, 1993, str. 

84). Kavčič (b. l.) v kontekstu uspešne organizacijske kulture izpostavlja pomen razlike 

med formalno in neformalno, po njegovem mnenju resnično komunikacijo in njunimi 

kanali. Z vidika organizacijske kulture je pomembno, kakšen komunikacijski sistem se je v 

organizaciji razvil, koliko zaposleni verjamejo formalnim komunikacijskim kanalom 

oziroma ali jih uporabljajo, ali pa pridobivajo pomembne informacije po neformalnih 

kanalih. Tako komunikacija kaže tudi vrednote v organizaciji. Dodaja še (2008, str. 49), da 

imajo organizacije, ki so zgrajene po birokratskem vzorcu, bolj zaprt in hierarhično 
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razmejen sistem komunikacij kot demokratične organizacije. Čim več je organizacijskih 

ravni, tem manj je komunikacije med njimi. Med organizacijami so velike razlike v tem, 

koliko informacij je dostopnih posamezniku na različnih organizacijskih ravneh in katere 

so to. Prav tako je pomembno, kako pogosto kdo komunicira s kom – če sploh. Černetič 

(2007, str. 279) v tem smislu izpostavlja obstoj in vrsto govoric kot značilnih sestavin 

organizacijske kulture.  

Bisel, Messersmith in Keyton (2000) govorijo o komunikaciji kot izpeljavi smislov iz 

simbolov in sporočil v socialni mreži. V organizacijah po njihovem mnenju najdemo vrsto 

različnih verbalnih in neverbalnih, formalnih in neformalnih, pisnih (na papirju) in 

elektronskih sporočil ter posledično načinov komuniciranja.  

Glede na povedano se komunikacija v organizaciji umešča v organizacijsko kulturo z 

načinom in obliko, Černetič (2007, str. 212) pa še dodaja, da je izbira stila komuniciranja 

odvisna tako od značilnosti govorcev kot tudi od splošne komunikacijske klime, ki je lahko 

spodbudna, odkrita in sodelovalna ali pa obrambna oziroma grozeča. Odkrita klima, ki 

spodbuja sodelovanje, temelji na opisovanju težav, pri čemer se v sogovorca vživimo, smo 

z njim enakopravni, sodelujemo in ustvarjamo medsebojno zaupanje. Defenzivno-grozeča 

klima pa sloni na medsebojnem ocenjevanju in nadzoru, v sogovorca se ne poskušamo 

vživeti, ampak smo tekmovalni in nezaupljivi. Če se v pogovoru počutimo ogrožene, je 

motena kakovost komunikacije.  

De Nobile in McCormick (2008, str. 101–105) sta raziskovala različne vidike 

organizacijskega komuniciranja. Opredeljujeta ga kot proces, v katerem zaposleni dajejo in 

sprejemajo sporočila v avstralskih osnovnih šolah, tudi v povezavi z zadovoljstvom 

zaposlenih. Ugotovila sta močno povezavo med komunikacijo in zadovoljstvom z delom 

ter izpostavila pomen odprte in podporne komunikacije ravnateljev z zaposlenimi. Takšno 

podporno okolje skupaj z odprto komunikacijo po njunih opažanjih pripomore k 

vzdrževanju močne kulture in podporne klime na šoli in med zaposlenimi. Ravnatelje 

spodbujata k pohvali in omogočanju zaposlenim, da odprto komunicirajo med seboj. 

Komunikacija lahko služi tudi potrjevanju in utrjevanju organizacijske kulture, kar je treba 

upoštevati in za ohranjanje kulture gojiti kulturo praznovanj dosežkov in spominov na 

pretekle uspehe. Avtorja skladno z izsledki raziskave celo izpostavljata, da bi morala 

merila za izbiro ravnateljev vključevati sposobnost za razvoj in spodbujanje odprtega, 

podpornega ter demokratičnega komuniciranja kot bistvenih značilnosti ravnateljevega 

vodenja in upravljanja.  
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Težave v organizaciji imajo množico izvorov in pojavnih oblik, lahko pa so povezane tudi 

z neustrezno oziroma neučinkovito komunikacijo. Černetič (2007, str. 176–185) izvor 

konfliktov v organizacijah vidi v tem, da je na majhnem prostoru običajno večja skupina 

ljudi, ki v odnose in pogovore vstopajo vsak s svojimi načini dela, izhodišči, 

predpostavkami in vrednotami. Zaradi narave dela so navadno prisiljeni velik dela časa 

preživeti skupaj in najti skupne načine za delo in komuniciranje. Če se ne vzpostavijo 

dobri odnosi in ustrezen način komunikacije med njimi, lahko hitro pride do težav. 

Sergiovanni in Starratt (1993, str. 86) izpostavljata, da se v vsakem sistemu in vsaki 

organizaciji pojavljajo težave in neučinkoviti načini spopadanja z njimi ter z njihovim 

reševanjem. Bistvo reševanja težav po njunem mnenju ni v odsotnosti teh težav, temveč v 

načinih, kako se osebe in skupine soočajo z njimi. V učinkovitih sistemih naj bi težave 

reševali s čim manj vložene energije, po reševanju naj bi tudi ostali rešeni, mehanizmi 

reševanja pa močni. Ustrezna organizacija ima dobro razvite procese in strukture za 

zaznavanje težav, iskanje mogočih rešitev, za odločanje o rešitvah in njihovi uveljavitvi  

ter za evalvacijo učinkovitosti.  

Ljudje po besedah Lipičnika (1998, str. 263) napačno razumemo konflikt kot neprijetnost, 

stisko, nesporazum. Vse to avtor opredeli kot posledico konflikta. Izpostavlja pa pomen 

pravočasnega uvida v dejstvo, da obstaja vprašanje, kdaj začnejo zaposleni težave tudi 

doživljati in kdaj je treba ukrepati. Vsekakor konflikte najuspešneje rešujemo, če jih 

zaznamo že, ko so nezadovoljni posamezniki, kajti ko se konfliktno vedenje razširi na 

skupino, bo reševanje nedvomno vzelo več časa in energije.  

Mesner Andolšek (1995, str. 132) z vidika ukrepanja deli ljudi in organizacije glede na 

strategijo reševanja problemov. »Medtem ko nekateri rešujejo probleme, drugi le odlagajo 

spopadanje z njimi in na ta način zmanjšujejo napetosti.« Ta druga vrsta procesov učenja 

in reševanja težav akumulira načine obnašanja, ki ne dajejo pozitivnih rezultatov in so v 

bistvu nefunkcionalni. Vendar jih ljudje kljub temu uporabljajo, saj z njimi zmanjšajo 

stopnjo strahu. Tako se v neki kulturi lahko naselijo številni nefunkcionalni elementi in se 

vzdržujejo kljub svoji »odvečnosti«.  

Tudi Lipičnik (1998, str. 264) poudarja pomen pravočasnega odkrivanja in ozaveščanja 

problemov. Po njegovem mnenju je pomembno tudi, da se konfliktom ne izogibamo, 

ampak razumemo njihov nastanek, jih znamo pravilno opredeliti in iščemo rešitve oziroma  

načine za njihovo reševanje. Takšen način gledanja na konflikte in težave se lahko razvije 
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v organizaciji s podporno klimo, ki predpostavlja tudi pozitivne lastnosti konfliktov. 

Konflikti so v tem smislu lahko predstavljeni kot izhodišče za pozitivne spremembe.  

Za podporno klimo v organizaciji je pomembna široka odprtost za probleme, saj tako 

zaposleni zaradi težav ne izgubijo ugleda, temveč so težave del vsakdana in življenja v 

organizaciji, o njih je mogoče odprto in odkrito govoriti oziroma se o njih pogovoriti 

(Sergiovanni, Starratt, 1993, str. 84). 

 

Ob ugotovitvi, da so težave in konflikti del vsakdana in povsem običajen pojav, ki lahko 

ponudi tudi izhodišče za spremembe in strokovno rast, je v povezavi z organizacijskima 

kulturo in klimo pomembno, da se v šoli vzpostavi takšno okolje, ki bo zaposlenim dajalo 

občutek varnosti in sprejetosti, konflikti pa zato ne bodo dejavnik, ki bi jih ogrožal pri 

njihovem delu. Takšno okolje je mogoče doseči z ustvarjanjem podporne klime, v središču 

katere bodo dobri medosebni odnosi, sprejemanje različnih mnenj, upoštevanje različnosti 

in naravnanost k učenju. V šoli se je treba truditi za jasno in odprto komunikacijo ter 

pretok informacij in znanja.  

 

Dimovski s sodelavci (2005, str. 287–292) za navezavo odprte in učinkovite komunikacije, 

ki bo omogočala porajanje idej in izbiro najučinkovitejših rešitev v učeči se organizaciji, 

predlaga nekaj orodij.  Prvo med njimi je ustvarjanje skupnega jezika, pri čemer ne misli le 

jezika kot komunikacijskega sredstva, temveč ustvarjanje skupnih pomenov in identitete. 

To je po njegovem mnenju najbolj pomembno pri novih sodelavcih. Tako se kultura 

organizacije prenaša na njene nove člane. Kot drugo orodje avtor izpostavlja pomen delitve 

znanja. Znanje je v organizaciji skupna last in ga je treba posredovati vsakomur, ki ga 

potrebuje. Kot poglavitno orodje za odprto komunikacijo izpostavlja še timsko delo, 

znotraj katerega posamezniki nadgrajujejo znanje in ideje ter delijo izkušnje in informacije.  

 

Učeča se organizacija oziroma učeča se skupnost, kot sem v preteklih poglavjih imenovala 

šolo prihodnosti, bo torej morala poskrbeti, da bo predstavljala okolje, v katerem bo 

prostor za izmenjavo znanja, za neposredno in odprto komunikacijo ter sodelovanje. 

Zaposleni v šoli bodo uporabili različne komunikacijske kanale, med pomembnejšimi pa 

morata ostati neposreden odnos in komunikacija v živo. Pri takšni komunikaciji je tudi 

manj šumov, ki bi lahko povzročili konflikt. V izhodišču učeče se skupnosti je tudi 

zamisel, da nimamo vsega znanja in veščin, saj jih pridobivamo vse življenje. Posamezniki 
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smo v učeči se skupnosti lahko zmotljivi. S te perspektive se spremeni tudi odnos do 

problemov. Lahko jih izpostavimo na da bi bila ogrožena naša profesionalna identiteta, 

pomembno je njihovo ustvarjalno reševanje in iskanje novih rešitev. 

 

Medosebni odnosi in pripadnost šoli 

 

Medosebne odnose, ki vključujejo občutek sprejetosti, povezanosti in pripadnosti ter 

podporo lahko v izhodišču povežem s posameznikovim doživljanjem vloge in položaja v 

skupini, zato velja na začetku nekaj pozornosti nameniti skupini. 

Shein (2010, str. 112–113) pravi, da se mora vsaka skupina naučiti, kako postati skupina. 

Oblikovanje skupine, čeprav poteka po določenih fazah, ki jih je mogoče predvideti 

vnaprej, ni samodejno, temveč  zapleteno  in večplastno.  

Na najnižji ravni mora skupina razviti skupen jezik ter definirati skupne vrednote in 

pomene, nato pa določiti svoje meje in opredeliti pogoje članstva. Dogovoriti je se treba 

tudi o sistemu odločanja in delitvi moči ter tako določiti formalne statuse in omogočiti 

usmerjanje morebitne agresije drugam. Med nastankom mora skupina po avtorjevem 

mnenju tudi določiti vrstniške in intimne odnose, s čimer poskrbi za uravnavanje teh 

čustev. Če pa govorimo o delovni skupini, je v odnosnem smislu treba opredeliti pomen 

odnosov za opravljanje nalog. Za to, da se zaposleni lahko umestijo znotraj skupine, je 

treba razviti jasne predpostavke o tem, kaj je nagrajeno in kaj se kaznuje. Razviti je treba 

razlage in navodila, ki posameznikom pomagajo pri soočanju z novimi izzivi in se vežejo 

na vsa notranja vprašanja, povezana s cilji organizacije, pomeni in zaznavanjem rezultatov, 

ter na korekcijske mehanizme, skratka na celoten obseg dimenzij, s katerimi označujemo 

organizacijsko kulturo.  

Posameznik v vseh fazah oblikovanja ter delovanja in spreminjanja skupine išče svoje 

mesto ter zadovoljuje svoje potrebe. Bečaj (1991) za presojo organizacijskih kulture in 

klime v skupini z vidika posameznikovega doživljanja uporabi hierarhijo temeljnih potreb 

po Maslowu. V skupinske procese in oblikovanje konstruktivnega delovnega okolja umesti 

zadovoljevanje različnih vrst potreb. Navaja, da sklop potreb po varnosti zahteva tako 

ureditev okolja, ki je večini posameznikov predvidljiva, razumljiva in je v njem mogoče 

načrtovanje individualnega vedenja. Za učinkovito delovanje so zato nujna organizacijska 

pravila. Sklop potreb po sprejetosti zahteva psihosocialno klimo, v kateri je lahko 

posameznik brez tveganja pristen, lahko izrazi napetosti, konflikte in negativna čustva itn. 
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Zadovoljevanje potreb po potrditvi pa je mogoče, ko lahko posameznik dovolj varno tvega 

drugačen način dela, ko je mogoča ustvarjalnost učiteljev in otrok, a so vendar postavljena 

jasna merila.  

Vse te potrebe lahko posamezniki zadovoljujejo v povezavi s kakovostnimi medosebnimi 

odnosi. Možina (1992, str. 21–39) jih poimenuje zdravi medosebni odnosi, za katere sta po 

njegovem mnenju značilna upoštevanje razlik med posamezniki ter vzajemnost. 

Posamezniki v okviru zdravih medosebnih odnosov dajejo in prejemajo povratne 

informacije, omogočeno je njihovo osebno izražanje, priznava se obstoj konfliktov, v 

odnosih pa se ne priznavajo le podobnosti, temveč tudi različnost.  

Glede na to, kako pomemben je pomen odnosov v skupini, ta ne more opravljati svojih 

nalog, preživeti in rasti, če ne zmore obvladovati svojih notranjih odnosov (Shein, 2010, 

str. 93).  

V povezavi z odnosi se znotraj organizacij izpostavljajo tudi kolegialnost, lojalnost in 

pripadnost organizaciji. Kolegialnost je pogoj za spreminjanje šole na bolje, povezuje se 

tako s šolsko klimo kot šolsko kulturo in se ne nanaša le na stopnjo zaupanja in odprtost ter 

dobro počutje, temveč tudi na vrednostni sistem, ki povezuje učitelje v kolektiv. Avtorja 

poudarjata, da dobrih odnosov na delovnem mestu in pri delu ni treba ali celo ni dobro 

povezovati s prijateljskimi odnosi. Kolegialnost v tem pogledu pomeni visoko raven 

medosebnih odnosov, ki jih zaznamujejo enaki pogledi in vrednote, sodelovanje med 

sodelavci in vodstvom, strokovni pogovori o poučevanju in učenju. Prijateljski odnosi med 

sodelavci lahko prispevajo k razvoju kolegialnosti, sami po sebi pa niso nujno učinkoviti.  

Kolegialnost kot strokovna vrlina je sestavljena iz treh dimenzij: iz koncepta dobre osebe, 

ki ceni kolegialnost zaradi sebe, iz medsebojne zavezanosti h kolegialnosti v skupnosti in 

iz karakterizacije medosebnih odnosov z medsebojnim spoštovanjem. Prvi dve kategoriji 

sta podkrepljeni z dobro organizacijsko kulturo, tretja pa z dobro organizacijsko klimo 

(Sergiovanni, Starratt, 1993, str. 102–104). 

Raziskava L. Evans (2003) kaže, da so učitelji zadovoljni pri delu in visoko motivirani, če 

so v šoli spoštovani ideali, kot so pravičnost, pedagoška načela, kolegialnost, pozitivna 

samopodoba, medsebojni odnosi in organizacijska uspešnost (Moretti, 2012, str. 35). 

Černetič (2007, str. 300) opaža, da podjetja razmeroma težko najdejo sposobne zaposlene, 

prav tako jih težko zadržijo. Ravno zato pa izpostavlja pomen dobrega organizacijskega 

okolja, ki bo zaposlenim omogočalo zadovoljevanje potreb in dajalo delu smisel. Avtor 

povezuje dobro počutje na delovnem mestu in identifikacijo s podjetjem in njegovimi cilji 
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s pripadnostjo in lojalnostjo. Meni, da zaposleni v organizaciji, ki omogoča zadovoljevanje 

njihovih potreb, ostajajo tudi ob težavah v organizaciji in ji s tem pomagajo k ohranitvi ali 

ponovni vzpostavitvi ugleda v okolju. Če ne čutijo zadovoljstva, pa ni tako.  

Če Černetič zvestobo in pripadnost obravnava s pozitivnega vidika, pa Marič s sodelavci 

(2011, str. 773) previdneje govori o zvestobi in jo izpostavlja po eni strani kot pozitivno, 

po drugi pa kot problematično vrlino, ki je okarakterizirana kot močna želja po ohranitvi 

članstva v organizaciji. Ta želja ima močno pozitivno vlogo pri zadrževanju članov v 

organizaciji. Lojalnost predstavlja eno temeljnih dimenzij prijateljstva, njeno vezivo pa je 

spodbuda tudi za ohranjanje drugih odnosov. V družini se lojalnost pričakuje, v 

organizacijah jo pogosto zahtevajo, spodbujana je tudi na nacionalni ravni.  

Povedano torej nakazuje velik pomen medosebnih odnosov, še posebno tistih med vodjem 

in zaposlenimi pri spodbujanju občutka povezanosti in pripadnosti. 

Marič s sodelavci (prav tam, str. 777) je s svojo raziskavo želel pokazati vodstvu 

organizacij, da zadovoljstvo na delovnem mestu v resnici vpliva na pripadnost organizaciji. 

Pozitivno vplivanje na ključne elemente zadovoljstva lahko po njihovem mnenju vodi k 

zmanjšanju gibanja zaposlenih, prav tako pa pozitivno vpliva na tiste, ki v njej ostajajo, 

čeprav niso ključni za organizacijo.  

 

Kakovostnim medosebnim odnosom sem v preteklih poglavjih namenila že kar nekaj 

pozornosti. V tem poglavju pa se ti povezujejo z občutkom pripadnosti organizaciji, v tem 

primeru šoli. Šolski prostor povezuje večje število zaposlenih, zato je nujno, da se med 

njimi za doseganje skupnih ciljev in oblikovanja skupnosti oblikujejo kakovostni 

medosebni odnosi. V šoli se kolektivu večkrat pridružijo novi sodelavci, včasih za krajši, 

včasih daljši čas. Vključijo se v njeni kulturo in klimo. Med prilagajanjem morajo sprejeti 

skupne pomene in vrednote in najti načine za zadovoljevanje svojih potreb. To jim lahko 

omogočijo dobri medosebni odnosi, odprto in sprejemajoče okolje in podporna klima.  

 

Pripadnost šoli se med zaposlenimi gradi prav z dobrimi medosebnimi odnosi in na njihovi 

podlagi, z uvedbo in ohranjanjem aktivnosti za spodbujanje povezovanja kolektiva ter z 

uporabo simbolov. Predvsem pa zaposleni čutijo pripadnost šoli, kadar so nanjo, na 

dosežke učencev in učiteljev, ponosni, vrednote in cilji šole pa so skladni z njihovimi 

osebnimi vrednotami in cilji.  
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Spreminjanje šolskih kulture in klime 

 

Spreminjanju šolskih kulture in klime sem že namenila nekaj prostora v poglavjih o 

organizacijskih kulturi in klimi ter šolskih kulturi in klimi, pa tudi v kontekstu uvajanja 

sprememb v šole. Izpostavila sem, da je za spreminjanje šole nujno spreminjanje šolskih 

kulture in klime. Tako eno kot drugo pa je zaradi njune sorazmerne stabilnosti in vpetosti v 

organizacijsko življenje in »bit« težko spreminjati.  

Lahko bi rekli, da je še težje uvesti spremembe tako v šolsko kulturo kot klimo, saj kulturo 

predstavlja sklop splošno sprejetih norm in predpostavk. Bečaj (1994, str. 6) v povezavi s 

tem navaja, da se osrednji deli kulture spreminjajo le dolgoročno in da je zavedanje tega 

bistvenega pomena. Pa vendar velja, da so večje spremembe v organizaciji vseeno odraz 

spremenjene organizacijske kulture. Černetič (2007, str. 291) vidi edino možnost za 

spreminjanje organizacije k bolj uspešni v spremembi njene organizacijske kulture. Tudi 

Šček Prebil (2011. str. 1312) se strinja z obema, ko prav tako izpostavlja težavnost 

spreminjanja kulture (ravno zaradi njene trdnosti), pa vendar tudi nujnost njenega 

spreminjanja za uresničevanje nujnih sprememb. 

Vsaka organizacijska kultura odraža temeljne atribute organizacije, kot so slog vodenja, 

strateški načrti, klima, sistem nagrajevanja, vodenje in temeljne vrednote organizacije. 

Spreminjanje kulture potemtakem pomeni spreminjanje vseh teh elementov, njihovo 

identifikacijo in iskanje alternativ, ki sta temeljni nalogi posameznikov, ki želijo v sistem 

uvesti spremembe. Ker je organizacijska kultura v organizaciji ukoreninjena in 

samoumevna ter se večinoma kaže na subtilne načine, jo večina članov težko prepoznava 

in opiše, kaj šele, da bi jo zavestno spreminjali oziroma si jo na zavestni ravni želeli 

spreminjati (Cameron, Quinn, 2011, str. 95). Tudi če se uveljavijo nekatere spremembe, je 

po Černetičevem (2007, str. 331) mnenju zanimivo opazovati, kako se organizacijska 

kultura v šoli sicer spreminja, hkrati pa se ohranjajo nekateri stereotipi in nespremenjene 

kulturne navade, ki jih je težko spremeniti, še posebno v šolah, ki delujejo že dalj časa.  

Ne glede na izraženo trajnost in trdnost kulture raziskovalci vseeno izpostavljajo tudi njeno 

spremenljivost. Spremenljivost je po mnenju Mesner Andolšek (1995, str. 137) povezana 

tudi s tem, kako močno kulturo je neka organizacija razvila. V organizacijah, ki imajo 

razvito močno kulturo, ki je sicer izpostavljena kot pozitivni organizacijski dejavnik, ki 

povezuje zaposlene in omogoča skupinsko identiteto, pa je ravno zato mogoče, da bodo 

zaposleni manj uspešni pri njenem spreminjanju. To je lahko za organizacijo slabo, če 
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bodo zahteve okolja usmerjene v nujnost prilagajanja organizacije novim potrebam. 

Spreminjanje je pri močnih kulturah uspešno, če v organizaciji steče skupno oblikovanje 

nove vizije, ki bo prinesla rešitev težav, ki so sprožile potrebo po spreminjanju.  

Če organizacije ne bi bile sposobne spreminjanja organizacijske kulture, ne bi mogle 

preživeti, ker se ne bi mogle prilagoditi okolju. Nujna spremembe so povezane z 

življenjskim ciklusom organizacije, v katerem gredo organizacije skozi različne faze, od 

začetka do vrha, ko se pojavi potreba po adaptaciji, pa se ponovi proces. Sicer organizacija 

takrat ni popolnoma na isti točki kot na začetku, se pa vseeno sreča s podobnimi težavami 

pri oblikovanju nove kulture, pri čemer ne govorimo več o oblikovanju kulture, ampak o 

njenem spreminjanju. Pomembna novost pri spreminjanju kulture je odstranitev starih 

kulturnih predpostavk za vzpostavitev novih (Černetič, 2007, str. 291).  

Drugače pa velja v tem primeru izpostaviti tudi dejstvo, da kljub tej dinamičnosti kultura 

živi dlje od njenih oblikovalcev (Mesner Andolšek, 1995, str. 134). 

Tudi z vidika spreminjanja organizacijske klime velja izpostaviti dejstvo, da gre pri tem 

več kot za spreminjanje tistih dimenzij, s katerimi nismo zadovoljni. Spreminjanje 

organizacijske klime po mnenju Ivančičeve (2007, str. 490) služi tudi nadzorovanju stanja 

za ohranjanje želene organizacijske klime in preprečevanje sprememb, ki za organizacijo 

ne bi bile dobre.  

Z vidika funkcionalnosti kulture in klime pa se lahko zgodi, da tudi kultura v nekem 

obdobju postane nefunkcionalna. Glede na to, da se stabilnost kulture zagotavlja s tem, da 

ta v svoji temeljni vrednosti predstavlja vezivo šole, krepi kontinuiteto in skladnost šole s 

sistemom dogovorjenih skupnih vrednot, lahko postane spreminjanje teh vrednot za 

raziskovalce in praktike velik izziv (Cameron, Quinn, 2011, str. 166).  

Zaposleni namreč veliko hitreje prepoznajo potrebo po spreminjanju klime kot kulture. 

Zato se spreminjanja kulture tudi lotevajo izjemoma, običajno takrat, ko so zaradi težav v 

organizaciji nujne strateške spremembe, zaposleni pa so kulturo skoraj prisiljeni 

spremeniti, da bi spremembe lahko uresničili. Za spreminjanje je treba postaviti nove ali 

spremenjene organizacijske cilje, pri čemer je lahko organizacijska kultura velik zaviralec 

teh sprememb (prav tam, str. 138). 

Z vidika ocenjevanja in spreminjanja organizacijske kulture Shein (2010, str. 327) 

izpostavlja nevarnost ocenjevanja in ukvarjanja s kulturo zaradi ocenjevanja samega ali na 

neprimeren, površen način, ker bi bilo to le potrata energije in časa. Ocenjevanje in 

spreminjanje naj bosta povezani z organizacijsko težavo ali vprašanjem, spreminjanje 
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kulture pa tudi on vidi kot nujno ob uvajanju novih strategij. Poudarek pri spreminjanju 

kulture naj bo vedno na dimenzijah, ki jih je treba izboljšati. Predvideva, da je včasih treba 

katero izmed dimenzij kulture le okrepiti in je ni treba povsem spreminjati. Predvsem pa je 

treba pri vseh spremembah in njihovem načrtovanju  imeti v mislih, da je za spremembo 

nujno spreminjanje predpostavk, da ne bi prihajalo do razkoraka med vrednotami, ki jih 

zagovarjamo, in vedenjskimi vzorci, ki jih izkazujemo.  

Mesner Andolšek (1995, str. 139) kot najpogostejše načine spreminjanja organizacijske 

kulture navaja »kadrovske spremembe, prerazporeditve, poskuse neposrednega vplivanja 

na stališča zaposlenih, spreminjanje obnašanja, spremembe sistemov, struktur in tehnologij 

ter spreminjanje zunanje podobe organizacije«. 

Sergiovanni in Starratt (1993, str. 81) v kontekstu spreminjanja kulture pravita, da 

spremembe vedno potekajo na dveh ravneh, na ravni tega, kako so stvari videti, in kako 

potem v resnici delujejo. Spremembe na prvi ravni so strukturalne in običajno posledica 

dogovorjenih načrtov, spremembe na drugi ravni pa normativne in se kažejo v 

spremenjenih verjetjih. Če dosežemo le spremembo na prvi ravni, se na šoli sicer lahko 

zdi, da stvari tečejo drugače, vendar rezultati ne bodo dolgotrajni. Normativne spremembe 

spreminjajo poglede učiteljev na stvari, na to, kar znajo, hočejo, vedo, in na način, kako 

stvari počnejo. Kot takšne imajo veliko verjetnost, da pozitivno vplivajo na dolgoročne 

rezultate. Čeprav se zdijo strukturne spremembe pomembne, pa dolgoročno ne prinašajo 

rezultata, tega tudi glede na človeško naravo nosijo spremembe na normativni ravni.  

S tem se strinjata tudi Cameron in Quinn (2011, str. 135), ko izpostavljata pomen 

spremembe organizacijske kulture na normativni ravni, pri čemer morajo posamezniki 

sprejeti in reproducirati nove predpostavke in vedenje, ki odraža novo kulturo, ter s tem 

okrepiti novo organizacijsko kulturo in nove vrednote. Po njunem mnenju je sicer mogoče 

opredeliti želeno kulturo in določiti strategije ter dejavnosti za spremembe, vendar morajo 

spremenjeni procesi postati personalizirani in kot takšni odražati novo kulturo šole.  

Ravno vprašanja uvajanja sprememb kulture na višjih ravneh je pogosto razlog, da 

nekatere spremembe ne zaživijo v vseh okoljih (v vseh šolah) enako hitro ali se v nekaterih 

nikoli ne uveljavijo. Člani organizacije percipirajo dogajanja in okolje ter se do njih vedejo 

na podlagi trajnih predpostavk o tem, kaj je zanje dobro, kakšno vedenje prinaša korist in 

kaj zagotavlja uspeh (Zupanc Grom, Erčulj, 2009, str. 21). 

Za spreminjanje kulture in klime na šoli je, kot je bilo omenjeno že v prejšnjih poglavjih, 

nujna samoevalvacija. V šoli samoevalvacija predstavlja celoten proces, vse od načrtovanja 
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in spreminjanja do analiziranja informacij, ki bodo služile nadaljnjemu načrtovanju in dale 

smernice za delo (M. Lešnik, Bergant, 2001, str. 103). 

 

Cameron in Quinn (2011, str. 121–135) navajata devet korakov za začetek spreminjanja, ki 

jih lahko povežem s spreminjanjem organizacijske kulture (in klime) v šoli: 

1. pomembno je doseči soglasje o oceni trenutne organizacijske kulture. Pri tem si je 

treba odgovoriti na vprašanja, ki se tičejo posameznikovega dela, ocene njegovega 

dela, temeljnih predpostavk organizacije, katere norme in vrednote so značilne, in 

podobna vprašanja, s katerimi opišemo trenutno stanje v šoli; 

2. doseganje skupnega dogovora o tem, kje šolo vidimo v prihodnosti. Kje si želimo 

biti v prihodnosti uspešnejši, katerim težnjam bomo sledili, katere vire moči bomo 

izkoriščali in kaj bo našo šolo v pozitivnem smislu razlikovalo od drugih. Pri tem je 

treba upoštevati, da morajo pri takšnih razpravah sodelovati vsi zaposleni, njihovi 

pogledi pa ne smejo biti spregledani; 

3. ugotoviti je treba, kaj bodo spremembe pomenile in na kaj ne bodo vplivale. V tej 

fazi je treba razmišljati o tem, katere lastnosti želimo poudariti, katere atribute je 

treba zmanjšati ali opustiti in katere značilnosti šole bomo ohranili, kaj lahko 

postane ali ostane rutina in ne zahteva naše pozornosti ter kako bomo prepoznali 

našo novo kulturo; 

4. ugotoviti, katere zgodbe najbolj odražajo našo prihodnjo kulturo in jih je zato treba 

znova in znova ponavljati, ker odražajo glavne vrednote, želene usmeritve in 

vedenjska načela šole; 

5. opredeliti strateški načrt ukrepanja za spreminjanje kulture na šoli. V tej fazi je 

treba biti pozoren na to, katere aktivnosti so potratne, jemljejo čas in energijo, 

nimajo pa učinka in jih je treba prekiniti. Opredeliti je treba sredstva in začetne 

aktivnosti in procese, ki jih želimo spreminjati, ter korake, ki jih bomo pri tem 

uporabili; 

6. opredeliti in prepoznati takojšnje majhne korake in zmage, pri čemer je treba razviti 

seznam omejenega števila ključnih korakov, ki jih lahko naredimo takoj; stvari, ki 

jih je mogoče preprosto spremeniti, morda spremembe fizičnega okolja ali 

načrtovanje praznovanj in priznanj. Te spremembe je treba proslaviti in objaviti, 

tudi majhne zmage so motivacijski dejavnik in dajejo zagon;  
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7. opredeliti pomen vodstva. Vodje imajo po eni strani možnost in moč za uvajanje 

sprememb, po drugi strani pa morajo imeti kompetence in sposobnosti, da vodijo 

šolo k razvoju prihodnje kulture in doseganju cilja. Pri tem se je treba vprašati, 

katere kompetence imamo, katera usposabljanja bodo nujna in katere spremembe, 

tudi v sistemu plačila; 

8. postavitev meril za ocenjevanje sprememb ter odgovornosti zanje. Eden glavnih 

razlogov za to, da se sprememba ne zgodi, je, da se odgovornost za vzdrževanje 

želenih rezultatov zgubi, zato je treba opredeliti merila za uspeh in odgovornost 

posameznikov;  

9. pri uvajanju sprememb je treba opredeliti komunikacijsko strategijo. Ta zadnji 

korak opredeljuje, kako se bodo sporočila širila po šoli, kateri simboli se bodo 

razvili itn. Med najpomembnejšimi spremembami na tej ravni se kažejo spremembe 

logotipov, pisemskih ovojnic, sloganov, barv in drugih vidnih simbolov, ki 

nakazujejo, da bo sprememba trajna. Spremembe se bodo zgodile le ob 

sodelovanju, predanosti in aktivni podpori vse šole.  

Pred odločanjem o spremembah v izobraževanju je treba po priporočilu Ferjana (1996, str. 

93) poleg omenjenega poiskati tudi odgovore na vprašanje, katere informacije zbujajo 

potrebe po spremembah, kje je vir teh informacij in kakšna naj bo oblika sodelovanja 

javnosti pri odločanju o spremembah.  

Potreba po spreminjanju organizacijskih kulture in klime v šoli vedno kaže na težnjo k 

izboljšanju šole, k uspešni in učinkoviti šoli, ki bo zagotavljala dobre razmere za delo in 

učenje vseh vpletenih v vzgojno-izobraževalni proces.  

 

V priporočilih Sveta za šolsko klimo (The School Climate Challenge, 2007, str. 6–7) je 

mogoče najti izhodišča za oceno in interpretacijo šolske klime ter priporočila za njeno 

spreminjanje. Šolsko klimo je po teh priporočilih treba spreminjati tako na ravni politik in 

naravnanosti izobraževanja, kot pri konkretnem vsakodnevnem delu v šoli in razredu. 

Glede na pomen klime za uspeh učencev in učiteljev priporočajo vzpostavitev nacionalnih 

centrov za proučevanje šolske klime, ki se bodo ukvarjali s proučevanjem šolske klime, na 

podlagi rezultatov raziskav pa oblikovali priporočila in izhodišča za prenos ugotovitev v 

prakso.  

Med konkretnimi priporočili v slovenski literaturi pa je mogoče najti tudi mnenje Logaja in 

sodelavcev (2006, str. 21), da je za preoblikovanje šolske kulture treba odpraviti čenče in 
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klevete o ravnateljih in učiteljih, klike, delitev na nas in one, nezadovoljstvo in 

negativizem, napadanje, preobčutljivost, hierarhičnost in tekmovalnost. Vse to namreč 

odvrača pozornost od ciljev, ki so vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov ter 

oblikovanje podpornega okolja za delo.  

Podporno okolje je lahko razumljeno kot šola s pozitivno in spoštljivo klimo. Cohen, 

Cardillo in Pickeral (2011) se v okviru šolske reforme zavzemajo za ustvarjanje spoštljive 

klime in predlagajo, da si šole na poti k njej   zastavijo kot cilj predvsem ustvarjanje 

demokratične skupnosti, v kateri bodo vsi slišani. V takšni šoli je pomembno, da spodbuja 

tako učence kot učitelje, pri čemer izpostavljajo, da je treba posebno pozornost nameniti 

učiteljem, ker se nanje v tem smislu velikokrat pozabi. Na poti k spoštljivi klimi na šoli je 

treba zagotavljati tudi varnost, pri odločanju pa spodbujati vpletenost in angažiranost vseh. 

Ko spodbudimo učitelje k uvedbi sprememb, jih v bistvu spodbudimo k učenju. To pa ne 

pomeni le razvijanja novih kompetenc, temveč zahteva tudi preraščanje starih prepričanj in 

sprejemanje novih. Zaradi tega se v šoli nemalokrat zgodi, da se kljub občutku, da se je 

zgodila sprememba, zaposleni vrnejo na star način dela (Schollaert, 2006, str. 16). 

Načrtovane spremembe običajno vodijo v močne in učinkovite organizacijske kulture, 

podporne klime ter zagotavljanje zadovoljstva vseh vpletenih v vzgojno-izobraževalni 

proces. Miles (v Sergiovanni, Starratt, 1993, str. 84) v tem smislu uvaja pojem zdrave šole. 

To je šola, ki ima jasno in razumno opredeljene cilje, učinkovito vertikalno in horizontalno 

komunikacijo, pravično porazdelitev moči in vplivov ter ustrezno izkoriščene človeške 

vire. Zdrava šola odraža občutek povezanosti, ki združuje zaposlene, občutek blagostanja 

oziroma dobrega počutja med zaposlenimi ter spodbuja inovativnost in aktivne odzive na 

izzive okolja. Zdrava šola ohranja in krepi sposobnost ustreznega reševanja problemov.  

Musek Lešnik in Bergant (2001, str. 313) pa omenjene cilje vidita v vzpostavljanju 

učinkovite šole, ki jo vidita kot takšno, ki daje učencem maksimalno priložnost, njeni 

programi obsegajo pomembne vsebine in spretnosti, vodstvo vodi šolo energično in z jasno 

vizijo, učitelji doživljajo poslanstvo, vrednote, cilje in standarde šole kot svoje ter imajo na 

voljo ustrezne vire in pripomočke. Standardi in pričakovanja v učinkoviti šoli so visoki, 

šola pa prevzema odgovornost za svoja ravnanja in enako pričakuje od svojih učencev.  

Po Owensu (2001, prav tam) so najpomembnejše značilnosti učinkovitih šol demokratično 

vodenje in prevzemanje odgovornosti za reševanje težav, širša podpora okolice, jasno in 

močno vodenje (s strani vodstva in vodstvenih timov), stabilnost kolektiva, učni načrti, ki 

upoštevajo potrebe učencev in jih spodbujajo k učenju, premišljeno načrtovanje 
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zaposlovanja, vključevanje staršev (na področjih, ki se nanašajo na domače delo) ter 

priznavanje učnih dosežkov. Zaposleni na učinkoviti šoli gojijo medosebne odnose, ki 

krepijo občutek enotnosti in spodbujajo doživljanje šole kot skupnosti. Kot zadnje, pa 

vendar tudi v kontekstu te raziskave pomembno, imajo uspešne šole skupne cilje in visoka, 

a uresničljiva pričakovanja.  

 

Glede na povedano lahko ugotovim, da je spreminjanje šolskih kulture in klime nujno,  če 

želimo spreminjati šolo na bolje. Pri tem pa je treba paziti, da se tega ne lotimo površno in 

nenačrtovano, ker bi takšno spreminjanje v najboljšem primeru vodilo le k začasnim 

spremembam. Ravno tako moramo biti pozorni, da se ne ujamemo v past spreminjanja 

zaradi spreminjanja samega, ker to ni cilj tega procesa. 

 

V kontekstu učeče se skupnosti je spreminjanje šolskih kulture in klime proces 

spreminjanja temeljnih predpostavk šole, vrednot posameznikov v njej in zastavljenih 

ciljev. Na ravni šolske klime pa gre za proces ustvarjanja podpornega učnega okolja, v 

katerem se zaposleni in učenci dobro počutijo in lahko zadovoljujejo svoje potrebe.  

Pri spreminjanju šolskih kulture in klime ima zaradi svojega položaja, kljub ideji o novi 

prerazporeditvi odgovornosti in razpršenega vodenja, še vedno največji vpliv ravnatelj. 

Kaže pa se nujnost sodelovanja vseh pri procesu spreminjanja.  

 

V nadaljevanju zato podrobneje predstavljam vlogo ravnatelja na področju kulture in 

klime. 
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VLOGA RAVNATELJA NA PODROČJU KULTURE IN KLIME V 

ŠOLI 

 

Šola je profesionalna organizacija, ki jo kot formalni vodja vodi ravnatelj, ki je hkrati 

vodja finančnega poslovanja, učenja, kadrov in politike (Koren, 2007, str. 99). Njegove 

naloge so zagotavljanje razmer za uspešno delo ter spodbujanje in podpiranje sodelovalne 

profesionalne skupnosti (Gabrenja-Müller, 2000). 

 

V prejšnjih poglavjih sem se večkrat dotaknila vloge in nalog ravnatelja in s tem nakazala 

široko polje delovanja menedžmenta v šoli, ki ga največkrat v celoti pokrivajo prav 

ravnatelji. Znotraj tega širokega polja imajo ravnatelji že v temeljih zelo pomembno vlogo 

pri ustvarjanju in vzdrževanju organizacijske kulture (Zupanc Grom, Erčulj, 2009, str. 22). 

Tudi Šček Prebil (2011, str. 1312) zaradi tega, ker ima vodstvo na voljo organizacijske 

vzvode za uvajanje novih načinov obnašanja in vrednot, prepoznava odločilno in bistveno 

vlogo vodstva pri spreminjanju organizacijske kulture. Zaposleni sicer po njegovem 

mnenju lahko dajo pobudo, vendar v hierarhični organizaciji spremembe ne bodo uspešne 

brez podpore vodstva. Ivančič (2007, str. 490) v povezavi s šolsko klimo ugotavlja, da so 

včasih napori vodstva po obvladanju in zaustavitvi sprememb klime zaman. Proces se 

namreč po njenem mnenju velikokrat odvije sam, spontano, tudi če je to v nasprotju z 

željami ravnatelja.  

 

Od ravnatelja, tako osebnosti kot strokovnjaka, se pričakujeta angažiranost in sistemski 

način razmišljanja, ki mu bosta omogočala vpogled v široko sliko dogajanja in zaznavanja 

priložnosti za razvoj. Pričakujejo se še veščine in poznavanje strategij in orodij, ki bodo 

služila povezovanju kolektiva in spodbujanju pripadnosti skupnim ciljem. Ravnatelj naj 

navdušuje, vzbuja predanost, naj bo odprt in vključuje učitelje v dejavnosti, prepušča 

samoiniciativnost in omogoča priložnosti, v katerih se lahko zaposleni dokažejo. Glede na 

vsa ta pričakovanja je smiselno v šolah uvesti vodstvene time in deljeno vodenje 

(Sentočnik, 2006, str. 47).  

 

Ker je ravnateljeva vloga pri uveljavljanju sprememb pomembna, raziskovalci (Černetič, 

2007, str. 332; Ivanko, Stare, 2007, str. 116) opozarjajo, da ima ravnatelj tudi moč, ki mu 

omogoča postavljanje pravil in sankcioniranje tako zaposlenih kot učencev. Na voljo ima 
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vrsto strategij, s katerimi lahko vpliva na kulturo šole. Njegova vizija in cilji ter vizija in 

cilji zaposlenih morajo biti usklajeni in jasni, saj se tako zmanjšuje negotovost vseh, tako 

zaposlenih kot učencev in dijakov.  

Tudi po mnenju Sheina (2010, str. 23–33) organizacijsko kulturo ustvari, vgradi, razvije in 

končno uravnava vodstvo, ki je prvotni vir prepričanj in vrednot, ki zaznamujejo način 

soočanja z zunanjimi težavami. Z razvojem skupine postaja kultura stabilizator, ki članom 

skupine zagotavlja strukturo in pomene ter sčasoma definira tudi način vodenja šole, 

vrednote in pomeni pa postanejo skupinski. Če pa postaja kultura nefunkcionalna, je 

naloga vodstva, da urgira in pospeši spremembe.  

Pravzaprav je ravnateljeva naloga tudi, da nenehno razvija kulturo učenja šole. To doseže 

tako, da delo na šoli usklajuje z razvojno vizijo, analizira in razvija stališča učiteljev, pozna 

in razvija norme ter vrednote učiteljev in učencev (Zupanc Grom, Erčulj, 2009, str. 22). 

Poskrbeti mora, da postane nenehno iskanje kakovosti pomemben cilj organizacije (M. 

Lešnik, Bergant, 2001, str. 214). Njegova naloga je tudi zagotavljanje takšne šole oziroma 

delovnega okolja, ki bo zaposlenim omogočalo osebno in strokovno rast, da bodo tako 

prispevali k uspehu šole in doseganju njenih ciljev (Ivančič, 2007, str. 475).  

 

Vse to ravnatelj dosega s svojo osebnostjo, strokovnostjo in načinom dela. Zupanc Grom 

in Erčulj (2009, str. 23) tako navajata, da je ravnatelj tisti, ki s svojim delom in obnašanjem 

vpliva na zaposlene, oblikuje vzorce vedenja in skrbi za klimo. Njegova uspešnost je zelo 

pomembna za uspešnost celotnega izobraževalnega sistema, učinkovitost vodenja pa tesno 

povezana z izboljšavami na šolah (Moretti, 2012, str. 33). Penger in Dimovski (2006, str. 

441) izpostavljata, da morajo biti menedžerji v učečih se organizacijah zgled nenehnega 

učenja. Takšna njegova vloga pa ob spodbujanju timskega dela tvori organizacijsko 

identiteto, ki se na temelju medsebojne interakcije spreminja, plemeniti in vodi do 

dolgoročne paradigme uspeha. 

Tudi Griffith (1999, str. 269) vlogo ravnatelja umesti v prepletanje vodenja in 

organizacijske klime, pri čemer povzema literaturo in navaja vodenje kot temeljni element 

v določanju organizacijske klime in produktivnosti.  

Poznavanje in prepoznavanje značilnosti kulture in klime ponujata ravnatelju široko 

področje kakovostnega delovanja in uspešnega vodenja šole, vrtca ali dijaškega doma. 

Nepoznavanje ali ignoriranje pomena klime in kulture pa vodenje šole v učečo se 

organizacijo onemogoča. Poznavanje kulture organizacije ravnatelju omogoča, da kljub 
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priznavanju različnosti zaposlenih šolo vodi k skupnemu cilju, poznavanje šolske klime pa 

mu omogoča, da ob doseganju skupnega cilja dosega tudi odličnost (Zupanc Grom, Erčulj, 

2009, str. 23). 

Sicer sem že nekajkrat omenila, da imajo v procesu vzpostavljanja, oblikovanja, ohranjanja 

in spreminjanja organizacijskih kulture in klime ravnatelji bistven pomen, pa vendar velja 

izpostaviti tudi dejstvo, da ravnatelji na svojo vlogo lahko gledajo zelo različno in je zato 

tudi njihov vpliv na šolski kulturo in klimo lahko različen. Tudi zaradi vzajemnega vpliva 

različnih dejavnikov (posameznikov, naključij, situacij), ki vplivajo na šolski kulturo in 

klimo, tako kljub vsemu ne moremo govoriti o »absolutnem monopolu« ravnatelja ali koga 

drugega na njuno oblikovanje (Ivanko, Stare, 2007, str. 116). 

 

Prav zaradi vsestranske in zahtevne vloge ravnateljev v sistemu šole je nujno, da tudi 

ravnatelji poskrbijo za refleksijo svojega dela in doživljanja šole. Ažmanova (2008, str. 

117) meni, da je prav, da se ravno zaradi tega vključijo v supervizijo. Tako bodo poskrbeli 

za svoj profesionalni razvoj, spoznali prednosti supervizije in jo posledično tudi spodbujali 

med zaposlenimi, s tem pa prispevali k izboljšanju organizacijskih kulture in klime na šoli. 

 

Če povzamem povedano, je vloga ravnatelja pri oblikovanju šolskih kulture in klime 

ključnega pomena. Sicer ravnatelj v svoji funkciji kot vodja šole kulture in klime ne more 

spreminjati sam, pomembno pa je, da področji pozna, ju prepoznava in ima jasne, s 

konsenzom med zaposlenimi oblikovane cilje, ki so zanj vodilo za vodenje in spreminjanje 

šole v želeno smer. Hkrati mora poznati orodja za ocenjevanje in merjenje klime in kulture. 

Med orodji, za katera je zaželeno, da jih uporabi, sta gotovo samoevalvacija in refleksija 

dela, tako na ravni organizacije kot med zaposlenimi. 

 

Ravnatelj je torej tisti, ki vodi šolo in pedagoški proces v njej, zadolžen pa je tudi za delo z 

zaposlenimi. V kontekstu vzpostavljanja učeče se skupnosti je njegova naloga skrb za 

takšni kulturo in klimo v šoli, ki bosta omogočali učenje in uveljavitev vseh 

posameznikov. 

 

Glede na vse naloge in vloge, v katerih v šoli nastopa, sta pomembni tudi njegovi refleksija 

in podpora v šoli. Ravnatelj torej ni le tisti, ki mora dajati oporo zaposlenim, ampak je 

pomembno, da posrbi tudi za svoj razvoj in vire moči.  
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Pri delu mu je lahko v pomoč supervizija. Ta mu pomaga tako pri refleksiji njegovega dela 

kot stanja v šoli in pripomore k njihovemu strokovnemu razvoju. Ravnatelj, ki je 

kompetenten, ki svoje zaposlene spodbuja pri delu, hkrati pa ima nad njihovim delom tudi 

dober pregled, predvsem pa spodbuja dobre medosebne odnose na šoli, ima dobre 

možnosti, da vodi šolo v smeri učeče se šole z močnima šolsko kulturo in podporno klimo.  
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VLOGA SVETOVALNIH DELAVCEV NA PODROČJU KULTURE IN 

KLIME V ŠOLI 

 

Vršnikova (2008, str. 84) navaja, da formalne začetke svetovalnega dela v slovenskih 

osnovnih šolah zasledimo konec petdesetih oziroma na začetku šestdesetih let prejšnjega 

stoletja. Podatki o prvem formalno zaposlenem šolskem psihologu v osnovni šoli segajo v 

leto 1959, podatki o prvem socialnem delavcu, zaposlenem v osnovni šoli, pa so iz leta 

1962. Doktrino svetovalnega dela v osnovnih šolah je pri nas zastavil Pediček v svoji 

doktorski disertaciji leta 1967, s čimer je tudi začetek razvoja svetovalne službe v takšni 

obliki, kot jo poznamo še danes, postavil v drugo polovico šestdesetih let. 

 

Formalno podlago za delo svetovalne službe v slovenskih šolah (in vrtcih ter dijaških 

domovih) dajejo zakoni, podzakonski akti in pravilniki, ki svetovalno delo umestijo v 

šolski prostor in predpišejo nekatere njegove naloge (Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju, Zakon o gimnazijah, Pravilnik o vpisu v srednje šole, Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami in drugi). Delo svetovalnega delavca opredeljujejo tudi 

Programske smernice za delo svetovalne službe, ki so bile sprejete leta 2008 na 

Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.  

Privošnik in Urbanc (2009, str. 415) izpostavljata, da po vseh teh letih umeščenosti 

svetovalnega dela v šolski prostor iz šolske politike še vedno ni jasno razvidna doktrina, iz 

katere bi bilo mogoče razbrati, kakšen prostor je namenjen šolski svetovalni službi. 

 

Naloge svetovalnega dela v šoli so najbolj obsežno in konceptualno opredeljene v 

Programskih smernicah. Vloge svetovalnega dela v kontekstu organizacijskih kulture in 

klime se z vidika prispevka k doseganju skupnega cilja dotaknejo v delu, ki pravi: 

Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli pomaga in sodeluje z osnovnim 

namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu oziroma šoli in 

vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri 

uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko 

zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2008) 
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Rupar (1999) in Ivančič (2007, str. 478) proučevanje kulture in klime izpostavljata kot eno 

izmed področij, na katerih se lahko svetovalni delavec uveljavi, pri tem pa ga mora seveda 

podpreti vodstvo, sicer ni mogoče pričakovati, da bi bilo sodelovanje uspešno. Predlagata 

delitev vlog, pri čemer bi ravnatelj moral prevzeti vodenje in usklajevanje spreminjanja, 

svetovalni delavec pa del nalog skladno s svojimi kompetencami.  

Bezič (2007, str. 6) temu dodaja, da svetovalna služba v šoli predstavlja tisti segment, ki je 

v okviru dela največkrat vpleten v reševanje problemov, ki izhajajo iz slabe šolske klime, 

prav tako pa je velikokrat pozvan k vključevanju v procese izboljševanja stanja. Delo 

svetovalne službe namreč ne sega le v smer osebnega in socialnega razvoja učencev, 

ampak tudi v smer razvoja šole kot celote in vsega strokovnega dela, ki v šoli teče.  

Programske smernice za delo svetovalnih delavcev predvidevajo te glavne vrste dejavnosti 

zaposlenih v svetovalni službi: 

»Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, 

psiholoških in socialnih vprašanj v vrtcu oziroma šoli preko treh 

osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti 

svetovalne službe: 

– dejavnosti pomoči, 

– razvojnih in preventivnih dejavnosti ter 

– dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 

Svetovalna služba preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem 

možnim udeležencem v vrtcu oziroma šoli (otrokom, učencem, 

vajencem, dijakom, vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi 

sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu 

oziroma šoli: 

– učenja in poučevanja (oz. igre in poučevanja v vrtcu), 

– šolske kulture, vzgoje, klime in reda (oz. kulture, vzgoje, klime in reda 

v vrtcu), 

– telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega 

razvoja, 

– šolanja in poklicne orientacije (oz. sprejema otrok v vrtec in 

njihovega prehoda v šolo) 

– ter na področju socialno-ekonomskih stisk.« 
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Kot opaža tudi Resman (2008, str. 7), so bile Programske smernice za delo svetovalnih 

služb v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah, ki predstavljajo okvir in priporočilo šolskim 

svetovalnim delavcem, postavljene že pred več kot desetimi leti. Dodam lahko, da še 

vedno ostajajo vodilno delo v kontekstu opredelitve nalog in vlog svetovalnega dela v šoli.  

Podroben pregled odraža kompleksno število nalog in dejavnosti svetovalnega delavca v 

šoli, ki pokrivajo različna področja dela in vključujejo različne akterje. Stepišnik (1998, str. 

34) v tem pogledu navaja, da sta za svetovalno delo značilna večstranskost in medsebojno 

vplivanje skorajda nepreglednega števila spremenljivk. Tako ne moremo vnaprej natančno 

opredeliti niti poteka dela in še manj rezultatov. 

Med nalogami in področji dela se je v zadnjem času po opažanjih Bezićeve (2008, str. 62) 

zaradi aktualnih družbenih in socialnih razmer ter vse večje avtonomije šole povečala 

potreba po razvojno-preventivnem delu, po dejavnostih pomoči in sodelovanju svetovalnih 

služb v nalogah načrtovanja, spremljanja in evalvacije dela šol, in to na vseh področjih 

vsakdanjega življenja in dela šole. Resman (2008, str. 8) v okviru aktualnih potreb po 

razvojno-preventivnem delu vidi pomembno vlogo svetovalne službe pri oblikovanju 

vzgojnega programa osnovne šole. 

Svetovalni delavci so tisti, ki s svojimi kompetencami lahko pomembno prispevajo k 

razvojno-proučevalnemu delu v šoli (Bezić, 2008, str. 76), vendar se kaže zaskrbljujoče 

dejstvo, ki ga navajajo tako svetovalni delavci kot ravnatelji – da imajo svetovalni delavci 

za to premalo časa. V ta namen Bezićeva (prav tam) izpostavlja, da bo na ravni šolskega 

sistema treba presoditi, če ni takšno delo tako pomembno, da bi bilo smiselno svetovalne 

delavce razbremeniti administrativnih nalog, ki se v bistvu ne tičejo njihovega področja 

dela. Tako bi jim omogočili, da s svojim posebnim znanjem bistveno več prispevajo k 

celostnemu notranjemu razvoju šol. 

Jasno opredeljene delovne naloge, ki jih bodo šolski svetovalni delavci razumeli, so 

bistvena značilnost, ki vodi v učinkovito delo šolske svetovalne službe. V nasprotju s tem 

pa nejasnosti v opredeljevanju delovnih nalog zmanjšujejo učinkovitost njenega dela in 

zaradi preobremenitve vodijo celo do sindroma izgorelosti svetovalnih delavcev (Vršnik, 

2008, str. 88). Tudi Bezić (2008, str. 63) po analizi uresničevanja Programskih smernic v 

praksi ugotavlja, da jih svetovalni delavci zaznavajo kot preširoke oziroma zaradi 

normativov zaposlovanja ne morejo kakovostno opraviti vseh nalog. Z vidika vsebine dela 

svetovalni delavci in ravnatelji glede na področje dela na prvem mestu navajajo vzgojne 
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težave, na drugem učne in na tretjem delo z otroki s posebnimi potrebami (prav tam, str. 

72). 

Tudi druge raziskave kažejo na to, da so v ospredju delovanja svetovalnih delavcev 

vzgojna problematika in učne težave. Stepišnik (1998, str. 34) navaja, da kar sedemdeset 

odstotkov vseh učiteljev meni, da je temeljna naloga pedagoga pomagati učitelju pri delu z 

otroki, ki imajo težave. Pri tem so imeli učitelji v mislih predvsem vzgojne težave. Deset 

odstotkov vseh učiteljev želi pomoč svetovalnega delavca pri izboljšanju psihosocialne 

klime v razredu. Klinar (2000, str. 45) opaža, da učitelji svetovalne delavce vidijo 

predvsem kot »operativce«. Zlasti socialni pedagogi pa naj bi zaradi svojega posebnega 

znanja težo dela namenili otrokom z motnjami v vedenju in osebnosti. Vsak profil ima 

torej neko svoje posebno področje, njegovo delo pa je v resničnem okolju najbolj odvisno 

od pričakovanj šole. Tudi Stepišnik (1998, str. 34) navaja, da se »svetovalni delavec 

velikokrat znajde v situaciji, ko mora kot serviser reševati nekatere probleme, za katere 

sploh ni nujno, da so del njegovih pristojnosti«. Takšna opredelitev vloge svetovalnega 

dela pa ne izhaja zgolj iz šolskih prostorov, temveč jo najdemo tudi v opredelitvah 

raziskovalcev. Ažman (2008, str. 102) opredeljuje dve širši nalogi svetovalnega delavca: 

po eni strani je profesionalni »servis« učiteljev in drugih pri obravnavanju težav, po drugi 

pa nosilec nekaterih vzgojno-izobraževalnih ciljev dela z učitelji in drugimi. 

Svetovalni delavci so pogosto še nosilci različnih projektov na šolah – Zdrava šola, 

Ekošola, Veveriček posebne sorte, Vrstniško posredovanje, Korak za korakom, Delo z 

nadarjenimi učenci. Kot koordinatorji teh projektov so v vlogi povezovalcev teorije in 

prakse ter različnih organizacij in društev, organizatorji timskega dela in pogosto zadolženi 

za evalvacijo teh programov ter pisanje vmesnih in končnih poročil (Klinar, 2000, str. 46). 

Iz navedenih rezultatov izhaja »servisna« vloga svetovalnega delavca, ne glede na to, da je 

v Programskih smernicah (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2008) delavec 

svetovalne službe opredeljen kot »strokovni sodelavec, ne pa strokovni servis šole«. 

Peterlin (2000, str. 19) zato izpostavlja, da naj svetovalni delavci ne bi prevzeli servisne 

vloge v procesu spreminjanja razredne klime. Njihova naloga je v vzpostavitvi 

sodelovalnega odnosa in timskega pristopa, tako da bo lahko vsak udeleženec pri reševanju 

problemov in spreminjanju stanja prispeval tisto, kar zna in zmore. 

 

Šolska svetovalna služba bo s tem, kot je zapisano v Programskih smernicah, »tisto mesto 

v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli«.  
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Pri delu svetovalnih delavcev je odnos izrednega pomena. Na način odnosa svetovalni 

delavec opravlja temeljne funkcije svetovalne službe (svetovanje, posvetovanje, 

usklajevanje), »/…/ se vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in 

pobude. V svetovalnem odnosu si vedno znova prizadeva za jasno in strokovno opredelitev 

problema oziroma vprašanja, za prepoznavanje in ustvarjalno kritično preseganje 

najrazličnejših pristranskosti in konfliktnosti vseh udeleženih v projektu pomoči in/ali 

sodelovanja, za vzpostavljanje dogovorov in sporazumov, ki temeljijo na razvidnosti mej, 

vlog in odgovornosti« (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2008). 

 

Glede na pomen odnosov za svetovalne delavce tudi ni vseeno, kakšno vlogo imajo pri 

sodelovanju z vodstvom šole – ali so na istem bregu ali vsak na svojem. V praksi se je 

potrdilo, da imajo svetovalni delavci v povezavi z vodstvom šole pomembno vlogo pri 

ustvarjanju splošne klime, pri oblikovanju in ustvarjanju razmer za kulturo medosebnih 

odnosov in komuniciranja pa tudi pri načrtovanju vizije šole. S svojim akcijskim 

raziskovanjem in analizami dela vodstvu šole tudi posreduje pomembne podatke za 

nadaljnje načrtovanje in vizijo šole (Klinar, 2000, str. 47). 

Šolska svetovalna služba je pri svojem delu uspešna le ob dobri komunikaciji in 

sodelovanju z učitelji (Stepišnik, 1998, str. 34), vizija vseh skupaj pa je (bi naj bila) 

oblikovanje in spodbujanje učenja kulture medosebnih odnosov in komunikacije (Klinar, 

2000, str. 47; Skalar, 2000, str. 47). 

Z vidika usmerjenosti se svetovalno delo spreminja od individualne k sistemski 

naravnanosti, angažirano preventivno delo pa nadomešča kurativnega. Svetovalni delavci 

se trudijo, da bi z načrtnimi in sistemskimi spremembami pripomogli k razvoju ter uspehu 

šole in učencev v njej (Resman, 2008, str. 8).  

Razumevanje kulture pomeni razumevanje notranjih sil, ki delujejo znotraj nas, nas 

določajo in usmerjajo naše delovanje in vedenje (Schein, 2010, str. 29). Tak način gledanja 

na posameznika in njegovo vedenje svetovalnemu delavcu omogoča širši uvid v situacije v 

šoli, v delo in vedenje tako njih samih kot tudi sodelavcev, vodstva in učencev ali dijakov 

na šoli. 

Prav ta sistemski pogled je ena bistvenih kompetenc, ki jih med študijem pridobijo socialni 

pedagogi, v kombinaciji z odnosno kompetenco pa jim med drugim omogoča dobro 

popotnico za uspešno delo v svetovalni službi.  
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Vršnik (2008, str. 87) v sklopu svoje raziskave navaja, da je bilo leta 2008 v slovenskih 

osnovnih šolah zaposlenih približno 800 svetovalnih delavcev, največ pedagogov, 

socialnih delavcev in psihologov, le na 15 odstotkih osnovnih šol je bil v svetovalni službi 

zaposlen socialni pedagog. Kobolt in Dekleva (2006, str. 170) prepoznavata, da je 

posreden pokazatelj področij zaposlovanja socialnih pedagogov podatek o tem, kje so ti 

opravili strokovni izpit. Zupančič (2000) navaja, da je 44 odstotkov zaposlenih socialnih 

pedagogov v njenem reprezentativnem vzorcu opravilo strokovni izpit na področju šolstva, 

11 odstotkov na področju socialnega varstva, devet odstotkov na področju zdravstva, trije 

odstotki na drugih področjih, 32 odstotkov anketiranih pa še ni opravilo strokovnega izpita. 

Socialni pedagogi, ki delajo na področju šolstva, pa so v različnih vlogah – vzgojitelji v 

stanovanjskih skupinah ali zavodih, svetovalni delavci v vrtcih in šolah, individualni 

učitelji, učitelji v podaljšanem bivanju in drugo. 

Svetovalni delavci, tudi svetovalni pedagogi, imajo tako na področju organizacijskih 

kulture in klime možnost in priložnost, da v okviru temeljnih nalog in načina njihovega 

izvajanja, ki poudarja pomen vzpostavitve dobrih odnosov in učinkovite komunikacije ter 

konstruktivnih načinov reševanja konfliktov, ob dodatni vključenosti v projekte in druge 

razvojno-analitične skupine na šoli ter ob podpori vodstva prispevajo k njunemu 

oblikovanju, ohranjanju in spreminjanju. 

 

Če povzamem, je delo svetovalnih delavcev v šolah raznoliko in pestro. Tudi njihova vloga 

je lahko razumljena na več načinov. Po eni strani svetovalne delavce razumemo kot del 

učiteljskega zbora, po drugi strani pa so po izkušnjah iz prakse večkrat umeščeni bliže 

vodstvu. Tudi njihovi prostori so pogosto v »upravnem traktu«, kar je z vidika svetovalnih 

delavcev in njihovega dela običajno slabost.  

 

Svetovalno delo je poseben segment dela v šoli in je kot takšno suvereno in samostojno. 

Obsega delo na različnih področjih in z vsemi vpletenimi v vzgojno-izobraževalni proces. 

Formalno je opredeljeno s Programskimi smernicami za delo svetovalnih delavcev in 

zakonskimi določili. V praksi pa se med šolami lahko tudi razlikuje. Predvsem v tistem 

delu, ki ni predpisan in vezan na vsakoletne obveznosti do zunanjih institucij.  

Prva izmed razlik je gotovo vrsta šole, na kateri je svetovalni delavec zaposlen, nekatere 

naloge se razlikujejo glede na to, ali gre za osnovno ali srednjo šolo. Razlike izhajajo tudi 

iz populacije, s katero svetovalni delavci delajo. 



 
75 

 

Na njihovo delo vplivajo tudi naravnanost ravnatelja in njegove predstave o tem, kaj je 

svetovalno delo, ter naravnanost učiteljev, ki svetovalnega delavca lahko razumejo kot 

servis za reševanje težav ali sodelavca pri iskanju rešitev. Gotovo pa ne nazadnje na 

njegovo delo vplivajo tudi njegove predstave in prednosti, ki si jih postavi sam. Njegovo 

delo je lahko zastavljeno zelo birokratsko in večino časa poteka v pisarni, ali pa je 

usmerjeno v odnose in delo z uporabniki ter med njimi.  

Znotraj različnih dejavnosti se svetovalni delavci vključujejo tudi v razvojne in 

preventivne dejavnosti šole.  

Svetovalni delavec na šoli je tako ob podpori vodstva lahko tisti, ki dejavno sodeluje pri 

nastajanju učeče se skupnosti, ki bo vsem, tako njim kot učencem in učiteljem, omogočala 

uspešno delo, navezovanje dobrih medosebnih odnosov in zadovoljstva.  
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ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

 

Že v prejšnjih poglavjih sem se nekajkrat dotaknila zadovoljstva zaposlenih pri delu, za 

katerega lahko trdim, da v zadnjem času pridobiva še večji pomen kot organizacijski 

kultura in klima. Posvečanje zadovoljstvu je najbrž tudi odraz družbene naravnanosti in 

naraščajočega vpliva pozitivne psihologije. Raziskovanje zadovoljstva pri delu se je po 

besedah Mariča in sodelavcev (2011, str. 773) začelo v tridesetih letih, ko so psihologi v 

podjetjih želeli pomagati vodstvu podjetij na področjih produktivnosti in dela s kadri. Od 

takrat se v podjetnih z zadovoljstvom zaposlenih ukvarjajo predvsem z vidika izboljšanja 

njihove učinkovitosti. V zadnjem času pa se proučevanje in pomen zadovoljstva selita tudi 

v druga okolja, med drugim tudi v šole. 

 

V povezavi s šolo je pozornost namenjena zadovoljstvu vseh ciljnih javnosti šole (učencev, 

dijakov, njihovih staršev, učiteljev in drugih). Ta pozornost izhaja iz sprememb, ki smo jih 

omenili, in se dogajajo pri nas in po svetu. Moretti (2012 str. 33) omenjenim vplivom 

dodaja še vpliv organizacije in financiranja, predvsem v srednjih šolah, ko se šole za svoje 

dijake »borijo« in želijo čim bolj ugoditi ciljnim javnostim ter spremljati njihovo 

zadovoljstvo s šolo. Ugotoviti želijo, kaj je zanje pomembno, kakšna so njihova 

pričakovanja do šole in kako jih ta izpolnjuje.  

 

V splošnem pa raziskovalci razlagajo, da je zadovoljstvo pri delu pomemben pokazatelj 

zaželenosti delovnih razmer, ker odraža kakovost delovnega življenja in psihološko 

zadovoljstvo ter zadoščenje zaposlenih (Kang, 2010, str. 152). 

Ko govorimo o zadovoljstvu z delom, tako govorimo o čustvenem stanju kot posledici 

vrednotenja posameznikovega dela. Plačilo, avtonomija in profesionalni status se 

izpostavljajo kot pomembni dejavniki zadovoljstva pri delu. Ključ do njega je po oceni 

avtorjev ujemanje med objektivnimi okoliščinami in pričakovanji zaposlenega. Večje ko je 

ujemanje, večje je zadovoljstvo (Marič idr., 2011, str. 773). 

 

Po besedah Černetiča (2007, str. 258) lahko pojav raziskujemo na dva načina, kot 

zadovoljstvo z delom na splošno oziroma z vsemi njegovimi vidiki, lahko pa je predmet 

raziskovanja posamezno področje oziroma dimenzija zadovoljstva, na primer zadovoljstvo 

s plačo, razmerami za delo, z odnosi in podobno.  
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Mihalič (2008, str. 90, v Červ, 2012, str. 32) pa z vidika raziskovanja zadovoljstva 

izpostavlja glavni namen merjenja – načrten in celosten pristop, ki omogoča tudi analizo, 

načrtovanje, usmerjanje, ohranjanje ter ne nazadnje izboljšanje oziroma povečanje 

zadovoljstva zaposlenih pri delu.  

Zadovoljstvo je treba razumeti kot koncept, ki obsega vse vrednosti, od izrazitega 

nezadovoljstva do izrazitega zadovoljstva.  

Snoj (2007, v Moretti, 2012, str. 35) navaja, da je zadovoljstvo učiteljev in drugih ciljnih 

skupin (drugih zaposlenih, učencev, dijakov) v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji 

pomembno zaradi neugodnih gibanj v njihovem okolju, kot so povečano konkuriranje med 

posameznimi šolami zaradi zmanjševanja števila otrok, povečanje potreb družbe po novih 

znanjih, pomanjkanje finančnih resursov in podobno. Crossman in Harris (2006, str. 39) 

dodajata, da je v času, ko narašča birokratizacija učiteljskega poklica in se po njunih 

izkušnjah slabša vedenje učencev, še posebno pomembno zaznavanje učiteljevih potreb in 

želja, pa tudi načrtovanje takšnega vodenja, ki bo spodbujalo zadovoljstvo učiteljev ter 

ustvarjanje spodbudnega okolja za delo in učenje. Pri tem je bistvenega pomena 

dvosmerna komunikacija med vodstvom in zaposlenimi, ob prepoznanem nezadovoljstvu 

pa načrtovanje ukrepov za spremembo.  

 

Že v poglavju o organizacijski klimi sem se dotaknila odnosa med klimo in zadovoljstvom 

pri delu ter razlik med njima. Zadovoljstvo z delom »ponazarja posameznikovo čustveno 

doživljanje okolja, kjer dela. Pomembno je, kako doživlja okolico, kjer dela, kakšen je 

njegov odnos z vodstvom, sodelavci, kakšni so njegovi pogoji ter možnost stalnega 

nadgrajevanja že obstoječega znanja. Vsi ti dejavniki označujejo organizacijsko klimo, ki 

zajema skupek značilnosti, ki prevladujejo v nekem okolju in vplivajo na zaposlene ter 

njihovo zadovoljstvo« (Červ, 2012, str. 35). Tudi Ivančič (2007, str. 479) povezavo med 

klimo in zadovoljstvom vidi v tem, da »organizacijska klima predstavlja vse značilnosti, ki 

vplivajo na vedenje ljudi v neki združbi (torej organizaciji) in po katerih se te ločijo med 

seboj. To zadnje pa vpliva na zadovoljstvo zaposlenih ter uspešnost poslovanja.«  

Možina (1998, v Červ, 2012, str. 31) pojma sicer ločuje in pravi, da se pri ocenjevanju 

organizacijske klime posredno ugotavlja zadovoljstvo zaposlenih s poudarkom na 

čustvenem odzivanju posameznika na položaj v podjetju. Zadovoljstvo z delom se po 

njegovem mnenju veže na zadovoljstvo s plačo, možnostjo napredovanja, dobrimi 
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medosebnimi odnosi na delovnem mestu, možnostjo soodločanja in vplivanja na metode 

dela ter sistem dela pri temah, aktualnih in pomembnih z vidika posameznika. 

 

Zadovoljstvo kot pozitivni čustveni odziv na doživljanje dela je tako individualno 

opredeljeno in odvisno od posameznikovih potreb in okolja oziroma delovnega mesta. 

Precej je odvisno od njegovih predstav in vrednot, ki jih primerja z zaznavami razmer v 

stvarnosti (Zupan, 2001, v Červ, 2012, str. 32).  

Z vidika zadovoljevanja potreb tako Černetič (2007, str. 225, 289) na podlagi teorije 

Maslowa razlaga, da zaposleni kot sestavni del zaposlitve sprejmejo tudi nevarnost, 

osamljenost in dolgočasno delo v zameno za zaslužek, ki jim bo omogočil zadovoljevanje 

temeljnih potreb, na primer po hrani in pijači. Ko bo lahko, pa bo slej ko prej poiskal delo, 

ki ga bo izpolnjevalo z vidika njegovih sposobnosti, znanja in ustvarjalnosti. Zato je 

pomembno, da vodje organizacij najdejo način za vključitev in uskladitev individualnih 

potreb posameznikov s kontekstom potreb organizacije. Ker zaposleni z zadovoljstvom 

izražajo zaznave in dojemanje družbe, so pomembni ustvarjalno sodelovanje pri doseganju 

ciljev, razvoj dobrih odnosov, komunikacija, temelječa na dialogu, ter jasno razmerje med 

delom in nagrado.  

Stringer (2002) navaja zadovoljevanje potreb oziroma motivacijo kot glavno sredstvo za 

izboljšanje organizacijske klime. Pri tem poudarja, da je treba upoštevati tudi tezo Ryana 

in Decija (2000), da zunanja motivacija ni tako učinkovita kot notranja, da zunanja 

motivacija, kot so nagrade, celo zmanjšuje rezultate in se je zato bolje opirati na notranjo 

motivacijo zaposlenih. V zvezi s tem navaja tudi raziskovalna spoznanja Herzberga in 

Mayersa (prav tam). Červova (2012, str. 33) in Černetič (2007, str. 226) predstavljata 

Herzbergovo teorijo motivacije in njegove delitve kategorij dejavnikov, ki vplivajo na 

zadovoljstvo pri delu. Prvo skupino dejavnikov poimenujeta higieniki, drugo pa 

motivatorji. Higieniki so dejavniki iz okolja, na primer status, varnost pri delu, odnos do 

sodelavcev in podobno, ki morajo biti prisotni, da zaposleni niso nezadovoljni. Hkrati pa 

prisotnost higienikov še ne pomeni zadovoljstva zaposlenih, ampak le izpolnjevanje 

temeljnih potreb. V nasprotju s tem pa motivatorji (notranji dejavniki, ki jih predstavljajo 

na primer odgovornost, uspeh, samostojnost in drugo) spodbujajo zadovoljstvo in trud 

zaposlenih pri delu, hkrati pa njihova odsotnost ne povzroča nezadovoljstva (Treven, 2001, 

str. 129–130).  
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Černetič (2007, str. 226–228) z vidika motivacije in doseganja zadovoljstva zaposlenih 

dodaja, da za zaposlene ni dovolj, da dobijo plačo in imajo zagotovljene ugodne materialne 

razmere za delo, ampak za zadovoljstvo potrebujejo priznanje, možnosti za strokovni 

razvoj, prevzemanje odgovornosti in doseganje uspehov ter občutek, da je njihov prispevek 

k skupnemu cilju pomemben in opažen.  

Glede na predstavljene vidike se lahko strinjam s Crossmanom in Harris (2006, str. 30) ko 

navajata, da na zadovoljstvo z delom vpliva veliko dejavnikov. Te dejavnike v 

nadaljevanju delita na okoljske (delo samo po sebi ter delovno okolje), psihološke 

(osebnost, načini ravnanja) in demografske (spol, leta). Temu dodajata še pomen 

dostopnosti informacij, kakovost opisa delovnih nalog, jasnost navodil in zahtev 

nadrejenih. Predvsem pa na zadovoljstvo na delovnem mestu vplivata spoštovanje in 

pomoč sodelavcev ter nadrejenih.  

Červ (2012, str. 31) opaža, da so vsebina (značilnosti) dela, nadzor, finančne nagrade, 

napredovanje, pogoji dela in odnosi s sodelavci najpogosteje obravnavani dejavniki in 

pokazatelji zadovoljstva pri delu. Zadovoljstvo z delom pa povezuje tudi kot razliko med 

tem, kaj zaposleni pričakuje in meni, da mu pripada, in tistim, kar resnično dobi. 

Predpostavlja, da so zaposleni zadovoljni, če sta pričakovanje in realna ocena 

uravnotežena.  

Na zadovoljstvo pri delu vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Med notranje dejavnike 

spadajo zadovoljstvo z delom samim, priložnost za napredek in rast, med zunanje pa 

prištevamo zadovoljstvo s plačilom, podporo podjetja, politiko podjetja, zadovoljstvo s 

sodelavci, možnosti za promocijo ter zadovoljstvo strank (Schwepker, 2001, str. 41).  

V povezavi z zadovoljstvom Sergiovanni in Starratt (1993, str. 85) izpostavljata pomen 

učinkovitega in razumnega izkoriščanja človeških virov v organizaciji. Zaposleni morajo 

pri delu imeti možnost, da se samoaktualizirajo, ne samo da se dobro počutijo na delovnem 

mestu, temveč da imajo občutek, da se učijo, rastejo in razvijajo ter prispevajo k skupnemu 

dobremu v organizaciji.  

 

Če je zadovoljstvo pozitiven čustven odziv na delo, lahko nezadovoljstvo povežem z 

negativnim čustvenim odzivom in nemotiviranostjo za delo. Keenan (1996, v Červ, 2012, 

str. 34) navaja, da vodje lahko nezadovoljstvo in nemotiviranost ugotovijo po tem, da 

podrejeni in sodelavci ne sodelujejo, kadar je treba vložiti dodaten trud, oklevajo pri 

dodatnem delu, prihajajo na delo pozno in zgodaj odhajajo, si podaljšujejo odmor za 
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malico, dela ne opravijo pravočasno, se pritožujejo in obtožujejo druge, kadar se kaj 

zaplete. Takšno nezadovoljstvo z delom lahko vpliva na posameznikovo doseganje ciljev 

in na celotno klimo v organizaciji. Černetič (2007, str. 258) dodaja, da zaradi 

nezadovoljstva pri delu lahko v organizacijah prihaja tudi do neželenih posledic, kot so 

»odpoved delovnega razmerja, tatvine, manjše prizadevanje pri delu in celo nasilje. Zato je 

potrebno stalno vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih pri delu«.  

Morreti (2012, str. 46) za doseganje ali vzdrževanje zadovoljstva zaposlenih pri delu v 

šolah predlaga izboljšanje interne komunikacije, obveščenost o vrednotah, ki prispevajo k 

uspešnosti posamezne šole in zadovoljstva učiteljev, omogočanje participacije učiteljev pri 

odločanju in razpršitev vodenja, predvsem pa zagotavljanje varnega okolja (za katerega so 

značilni spoštovanje, skrb itn.), ki ga učitelji nujno potrebujejo, da svoje delo cenijo. Tako 

se bo šola čim bolje odzvala na potrebe, želje in pričakovanja okolja ter svojih ciljnih 

skupin. 

Kot primer raziskave zadovoljstva učiteljev v šoli navajam raziskavo Crossmana in Harris 

(2006, str. 37). Raziskava je sicer iz angleškega prostora, pokazala pa je, da med učitelji ni 

bistvenih razlik v doživljanju zadovoljstva pri delu v odvisnosti od spola ali delovnega 

mesta, kažejo pa se v zadovoljstvu glede na starost in delovno dobo. Mlajši učitelji so bili 

bolj zadovoljni z delom kot starejši in tisti z daljšim delovnim stažem. Učitelji, zaposleni 

na zasebnih srednjih šolah, so bolj zadovoljni z delom, kot učitelji na javnih šolah v 

Angliji, kar se verjetno povezuje z večjimi finančnimi možnostmi, večjim ugledom in s 

tem povezanim boljšim občutkom in zadovoljstvom. 

Z vidika zadovoljstva svetovalnih delavcev je Bezić (2008, str. 72) v raziskavi o delu 

svetovalnih delavcev ugotovila, da večina svetovalnih delavcev ne bi zamenjala službe, če 

bi imela možnost, kot razlogi za to pa se kažejo veselje do tega dela, zadovoljstvo s 

položajem, delom in odnosi. Pri tistih, ki bi želeli zamenjati delovno mesto, pa so 

poglavitni razlogi preobremenjenost, izgorelost ter nenehen strah pred izgubo polne 

zaposlitve. Zanimivo pa je, da so ravno socialni pedagogi med profili, ki se zaposlujejo v 

svetovalni službi, tisti, ki bi najpogosteje zamenjali zaposlitev, če bi bilo to mogoče. 

Bezićeva ne navaja razlogov za to, vendar izpostavlja, da bi jih bilo zanimivo raziskati.  

 

Omeniti velja še eno posredno korist spremljanja zadovoljstva s šolo – del promocije šole 

se lahko dogaja tudi prek govoric, ki jih zadovoljni ali nezadovoljni učitelji širijo v okolici. 
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Šola z zadovoljnimi učitelji ima več možnosti, da pridobi ali poveča ugled in ne nazadnje 

tudi nove učence (Trnavčevič idr. 2008, v Moretti, 2012, str. 34).  

 

V sklepu poglavja o zadovoljstvu pri delu še enkrat izpostavljam, da so začetki ukvarjanja 

z zadovoljstvom pri delu sicer povezani s povečanjem produktivnosti zaposlenih, če so ti 

zadovoljni, danes pa lahko ob povečanem pomenu pozitivne psihologije ugotovimo, da 

zadovoljstvo še vedno pridobiva na pomenu.  

Zadovoljstvo kot odziv na delovno okolje, doživljanje svoje vloge in sebe v njem ter 

dejavnikov, ki na posameznika pri delu vplivajo, lahko obravnavamo kot zadovoljstvo na 

splošno, lahko pa se osredinjamo na posamezne segmente in jih ocenjujemo.  

Zadovoljstvo odraža tudi posameznikovo zaznavo možnosti zadovoljevanja njegovih 

potreb. Zadovoljevanje potreb zaposlenih pa je lahko pomembno sredstvo za izboljšanje 

klime v šoli. Zadovoljstvo je tudi pokazatelj želenih delovnih pogojev, vrednot in 

pričakovanj zaposlenih v šoli. Predstave in pričakovanja o tem, kakšno šolo in delovne 

razmere si želimo, kako si želimo, da bi drugi videli našo vlogo v šoli in še drugi vidiki, ki 

so povezani z zadovoljstvom, lahko odražajo tudi organizacijsko kulturo šole.  

 

Na zadovoljstvo pri delu vplivajo različni dejavniki, med drugim tudi dejavniki šolske 

klime. Zaposleni morajo imeti v šoli možnost, da se dokažejo, samoaktualizirajo in 

prispevajo k skupnemu uspehu šole. Če so nezadovoljni in nimajo možnosti 

zadovoljevanja svojih potreb, se nezadovoljstvo povezuje z nemotiviranostjo, željo po 

zamenjavi službe in z izogibanjem delu.  

 

Poglavje končujem z nekaterimi priporočili, ki jih Mihalič (2008) predlaga za povečanje 

zadovoljstva in pripadnost zaposlenim in lahko služijo tudi ravnateljem in drugim 

zaposlenim v šoli kot izhodišče za razmislek, pa tudi iskanje in uresničevanje zamisli za 

povečanje zadovoljstva zaposlenih v šoli. K doseganju zadovoljstva po njenem mnenju 

med drugim pripomorejo: 

– pomembno je ustvarjati takšne pogoje, da bodo zaposleni lahko dosegali uspehe. 

»Uspešni zaposleni so zadovoljni zaposleni«; 

– zaposlenim mora biti delo izziv, zato je dobro, da vodje sproti preverjajo, ali je še 

vedno tako, ali je treba postaviti nove izzive. S tem spodbudimo tudi ambicioznost. 

»Prisotnost izziva spodbuja zavzetost, prizadevnost in zdravo tekmovalnost«; 
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– ravnatelji naj zaposlenim omogočajo visoko stopnjo suverenosti in avtonomnosti, 

jim izkazujejo zaupanje, kljub temu pa ohranjajo pregled in dajejo podporo; 

– pri delu je nujno nenehno motiviranje in stimuliranje vseh zaposlenih; 

– v organizaciji (šoli) je treba oblikovati stvarne in skupne cilje ter jih sproti 

evalvirati; 

– nujno je sprotno nagrajevanje dosežkov, poleg rednega plačila za delo; 

– ustvariti je treba možnosti za učenje in napredek. 

Avtorica navaja še mnogo načinov, njene misli pa zaključujem s tole: »Zadovoljstvo se 

predvsem poveča že samo z odločitvijo o začetku upravljanja zadovoljstva«.  
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STRNJENA TEORETIČNA IZHODIŠČA – MOST MED 

TEORETIČNIM IN EMPIRIČNIM DELOM 

 

V nadaljevanju v strnjeni obliki povzemam teoretična izhodišča in izpostavljam tista 

področja, definicije in obrazložitve, ki najbolj osvetljujejo problem raziskovanja 

organizacijskih kulture in klime v šoli ter se neposredno povezujejo z nadaljnjim 

raziskovanjem, s čimer tvorijo most med teoretičnim in empiričnim delom doktorskega 

dela.  

 

Različni pogledi na organizacijski kulturo in klimo – njuno enačenje in 

razlikovanje 

 

Organizacijski kulturo in klimo raziskovalci razumejo in obravnavajo različno, izhajajoč iz 

tega sta tudi njuno poimenovanje in raba terminologije precej nekonsistentna. Kultura in 

klima sta tako v teoriji razumljeni kot eno, kot ločeni ali pa je klima predstavljena kot del 

kulture ali obratno. To nekonsistentno rabo terminologije in poimenovanja velja razumeti 

in upoštevati tako v okviru razumevanja teoretičnih izhodišč kot tudi pozneje pri obravnavi 

in interpretaciji rezultatov empiričnega dela. 

V tem delu kot izhodišče za nadaljnje raziskovanje izpostavljam ločeno razumevanje in 

obravnavo organizacijskih kulture in klime ob predpostavki, da obe pomembno vplivata in 

oblikujeta tako organizacijo kot življenje in delo v njej.  

S tem se teoretsko naslonim na definicije, ki organizacijski kulturo in klimo ločujejo in 

razlike vidijo že v njunem izvoru, kulturo v sociologiji in antropologiji, klimo pa v 

psihologiji.  

Kultura je v kontekstu razlikovanja razumljena kot jedrna značilnost organizacije 

(Cameron in Quinn, 2011, str. 20–21), ki se operacionalizira kot percepcija prevladujočih 

vrednot (Babnik, 2011, str. 23) in predstavlja simbolno plat človeške narave – pripisovanje 

smislov in pomenov (Sergiovanni in Starratt, 1993, str. 82). Organizacijska klima pa se 

nanaša na psihološki del našega delovanja v organizaciji, v katerem se odraža medsebojno 

življenje na šoli (prav tam), tvori celoto občutkov, odnosov in zaznavanj posameznikov 

(Cameron in Quin, 2011, str. 20–21) ter se operacionalizira kot zaznava prevladujočih 

praks (Babnik, 2011, str. 23).  
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– Organizacijska kultura 

Izhajajoč iz sociološke predpostavke, da organizacije imajo kulturo (Cameron in Quinn, 

2011, str. 18–20) in da ta kultura predstavlja proces konstruiranja realnosti (Morgan, 

2004), lahko kulturo organizacije prepoznamo in proučujemo z vidika njenih artefaktov, 

ubesedenih vrednot in prepričanj ter neubesedenih temeljnih predpostavk (Schein, 2010, 

str. 23–32, Černetič, 2007, str. 277–278, Cameron in Quinn, 2011, str. 20). Artefakte 

predstavljajo vidni, slušni in zaznavni elementi kulture, ki se kažejo v uporabljenem jeziku, 

arhitekturi, predpisanemu načinu vedenja ipd., ki so sicer hitro vidni, vendar sami po sebi 

ne razložijo kulture organizacije. Ubesedene vrednote in prepričanja odražajo ideale, cilje 

in vizijo organizacije, ki povezujejo skupino in zagotavljajo občutek varnosti. Za podrobno 

poznavanje kulture jih je treba povezati s temeljnimi predpostavkami. Te pa so 

samoumevna in nezavedna prepričanja in vrednote, ki zaznamujejo vedenje, dojemanje, 

mišljenje in občutke posameznikov v organizaciji.  

Organizacijsko kulturo lahko proučujemo tudi z zunanjega ali notranjega vidika, z vidika 

hitrosti odziva na kulturo, naravnanosti posameznikov, stika z vodilnim menedžmentom in 

še na nekaj načinov, kot priporočata Cameron in Quinn (2011, str. 35–36). Med 

priporočenimi načini je za moje nadaljnje raziskovanje pomembno izpostaviti proučevanje 

z vidika moči neke kulture ter njenega vpliva na posameznike in organizacijo.  

– Organizacijska klima 

Organizacijski klimi kot celoti občutkov, odnosov in zaznavanj posameznikov (Cameron 

in Quin, 2011, str. 20–21) raziskovalci pripisujejo nedorečenost ter težavo pri 

prepoznavanju, zaznavanju in spremenljivosti (Ivančič, 2007, str. 22). Predvsem pri 

spremenljivosti velja izpostaviti tudi njen pozitiven pomen, ker ta nakazuje možnost za 

pozitivno spremembo. Opredelitvam klime je skupna temeljna značilnost – opredelimo jo 

tako kot jo zaznavajo zaposleni (Zupanc Grom, Erčulj, 2009, str. 22). 

Stringer (2002, str. 10–11) navaja, da je organizacijsko klimo mogoče najbolje opisati, 

izmeriti in obravnavati s strukturiranostjo organizacije (dobra ali slaba strukturiranost, ki 

opredeli in definira vloge v organizaciji), standardi (visoki ali nizki standardi, ki kažejo 

težnjo k napredovanju in pričakovanja zaposlenih), odgovornostjo (ki reflektira občutek 

samostojnosti in suverenosti v odločitvah), priznanjem (za dobro opravljeno delo in pomen 

uravnoteženosti priznanja in kritike), podporo (občutek sprejetosti in dostopnosti pomoči), 

predanostjo delu in organizaciji (občutek ponosa ob vključenosti v organizacijo, predanost 

skupnim ciljem).  
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Nedorečenost se pri klimi kaže tudi v uporabi terminologije, ki označuje »idealno stanje« 

klime. Uveljavlja se pojem dobre klime (Černetič, 2007), po drugi strani pa njegove 

kritike, ki predpostavljajo, da ni dobre klime, ki bi bila idealna za vsa okolja, temveč so 

pomembne njene posledice za pripadnike organizacij (Zupanc Grom in Erčulj, 2009, str. 

23). V nadaljnjem raziskovanju se v tem smislu osredinjam na to, kakšen vpliv ima 

organizacijska klima na zmožnost učenja in dela v organizaciji in se opiram na 

predpostavko, da se je v organizaciji treba truditi za pozitivno organizacijsko klimo, za 

katero so značilni odprtost, opolnomočenje, osebna svoboda in zaupanje, cenjeni pa 

različnost, spoštovanje, k učenju naravnano okolje ter sprejemanje etičnih odločitev 

(Wilderom, 2010, str. 79; Hartel in Aschkanasy, 2010, str. 85).  

 

Od šole, ki uči, k učeči se šoli 

 

Vzgoja in izobraževanje potekata tako v formalizirani kot neformalizirani obliki (Ferjan, 

1996). Za namen tega dela in raziskave se osredinjam na javne šole v funkciji 

formalizirane vzgoje in izobraževanja otrok ter mladostnikov (Černetič, 2007, str. 83), ki 

predstavljajo večino šol in jih vsaj delno, če ne v celoti, financira država. Vendar država v 

šolo ne vstopa le s finančnega vidika, temveč prek zastavljenih ciljev tudi z vsebinskega, to 

je z vidika opredelitve organizacije in življenja na šoli (Koren, 2007).  

Sergiovanni in Starratt (1993) izpostavljata, da šole lahko gledamo kot organizacije ali kot 

skupnosti. V skupnosti so vrednote in skupni pomeni globlji in izzovejo močnejša čustva 

zvestobe, kot če šolo (ali katero drugo ustanovo) razumemo kot organizacijo. Kulture šol, 

ki so razumljene kot skupnost, so osredinjene na skupne vrednote. Šole kot organizacije so 

vodene bolj administrativno, manjši pomen dajejo vrednotam in večjega rigidnejšim 

vidikom. Schnaps (2003) dodaja, da so šole z občutkom za skupnost redke. 

Od poznih osemdesetih let dvajsetega stoletja se v literaturi in teorijah organizacije 

pojavlja in uveljavlja pojem učeča se organizacija (Černetič, 2007, str. 309). Dimovski s 

sodelavci (2005, str. 91) v svoji definiciji učeče se organizacije povzema Senga in pravi, da 

so učeče se organizacije tiste, »v katerih ljudje nenehno izboljšujejo sposobnosti za 

doseganje rezultatov, ki si jih resnično želijo, gojijo nove in raztegljive (bolj elastične, 

ekspanzivne) načine (vzorce) mišljenja, so svobodni v skupnih prizadevanjih in se nenehno 

učijo, kako se učiti skupaj. Taka organizacija ima željo oziroma potrebo po povečanju 

sposobnosti učenja«. Temeljne značilnosti in procesi učeče se organizacije pa se kažejo v 
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refleksiji lastnega dela, timskem in sodelovalnem učenju ter v skupnem reševanju težav, 

kar vodi k večjemu zadovoljstvu vpletenih, večji povezanosti, boljši komunikaciji in 

izmenjavi izkušenj ter boljšemu pretoku informacij med zaposlenimi (McLaughlin, 1993). 

Strokovnjak v takšni organizaciji ni več tisti, pri katerem je združena vsa vednost, ne 

skriva se za svojo strokovnostjo in se zaveda tudi potrebe po lastnem učenju in 

napredovanju (Klemenčič, 2006, str. 161). 

Spremembe v to smer so stalnica v sodobnih organizacijah. Pri tem seveda tudi šole niso 

izvzete. V kontekstu nadaljnjega raziskovanja izpostavljam spreminjanje šole z vidika 

pozicije vednosti, in sicer od šole, ki uči, k učeči se šoli. Z vidika razlikovanja med 

organizacijo in skupnostjo pa od šole kot organizacije k šoli kot skupnosti. Z združitvijo 

obojega vidim šolo prihodnosti kot učečo se skupnost. To je tudi teoretična podlaga 

oziroma ideologija, ki »je v ozadju« mojega raziskovanja kulture in klime v šoli, in veje 

tako iz vprašanj v vprašalniku kot tudi iz dodatne osvetlitve v intervjujih.  

Tudi Bezzina (2008, str. 22) tok takšnih sprememb optimistično vidi v tem, da so glavne 

ideje učeče se skupnosti, kot so avtentičnost, kolegialnost, osredinjenost na učence, 

naravnanost k napredku in znanju, že v jedru opredeljene kot vodilo za oblikovanje ciljev 

šole, pomembno jih je le še uvesti v vsakodnevno prakso in življenje šole. Pri tem pa sta 

pomembni še dejavno vzpostavljanje in vzdrževanje podpornih, spoštljivih medosebnih 

odnosov (Schnaps, 2003).  

Od šol kot učečih se skupnosti se pričakuje, da bodo same prevzele odgovornost za lastno 

učenje, razvijale sposobnosti za odzivanje na spremembe, ob vsem tem pa ohranjale zavest 

o svoji moralni odgovornosti (Schollaert, 2006, str. 17). Za šole, ki jih prepoznavamo kot 

uspešne učeče se skupnosti, so značilni skupinsko delo med strokovnjaki v šoli, poudarek 

na poučevanju in učenju, samoevalvacija ter nepretrgan uspeh (Bezzina, 2008, str. 25). 

Oblikovanje takšne skupnosti lahko dosežemo s spreminjanjem temeljnih predpostavk o 

koncentraciji vednosti, moči in načinov vodenja ter s premikom od birokratizacije k 

odnosom in vrednotam.  

Za ustvarjanje takšnega spodbudnega učnega okolja, ki ga označujejo medsebojno 

spoštovanje, zaupanje in učenje, so v šoli kljub odločilnejši vlogi ravnatelja odgovorni vsi 

(Schollaert, 2006, str. 17). Čeprav se zdi, da se na področju šolstva pogosto dogajajo 

spremembe, podroben pogled pokaže, da ni tako (Černetič, 2007, str. 274). Tudi Koren 

(2007, str. 22–23) meni, da je spremembe v izobraževanju težko uresničiti in izjemno težko 

vzdrževati. Uspešno uvajanje sprememb v šole ne le zahteva vizualnih, fizičnih in 
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proceduralnih sprememb, za njihovo učinkovito uvajanje so nujni podroben vpogled in 

raziskovanje trenutnega stanja organizacijskih kulture in klime ter oblikovanje predstave o 

tem, kakšni kulturo in klimo si v šoli želimo (Cameron in Quinn, 2011, str. 82–85; 

Sergiovanni in Starratt, 1993, str. 98), čemur sledi načrtovano ter postopno spreminjanje 

organizacijskih kulture in klime v šoli. 

 

Kultura učeče se skupnosti in skupnostna klima v šoli 

 

Glede na to, da se spreminjanje šole od takšne, ki uči, k učeči se organizaciji, veže na 

spreminjanje njenih temeljnih predpostavk, norm in vrednot ter načinov dela, lahko to 

povežem s konceptom organizacijske kulture šole. Šolo kot skupnost pa zaradi uvedbe 

pomena medosebnih odnosov in njenih drugih karakteristik bolj povezujem z 

organizacijsko klimo v šoli. Glede na to, da izpostavljam težnjo spreminjanja v učečo se 

skupnost, sta za razvoj šole pomembna raziskovanje in obravnava obeh konceptov. 

– Šolska kultura – učeča se kultura v skupnosti 

Bečaj (2000 str. 10) navaja, da organizacijsko kulturo običajno razumemo kot »sklop med 

seboj povezanih prepričanj in vrednot, ki jih je nek socialni sistem oblikoval v preteklosti«. 

V tem kontekstu lahko tudi šolsko kulturo razumemo kot zaznavo o tem, kako vpleteni v 

šoli zaznavajo sebe in šolo kot sklop nenapisanih pravil, tradicij, norm in pričakovanj, ki 

določajo vse, s čimer tudi povezujejo šolsko skupnost (Schoen in Teddlie, 2008, str. 132) 

in oblikujejo skupinsko identiteto (Černetič, 2007, str. 327–333).  

Izhajajoč iz že omenjene Scheinove (2010, str. 144–146) klasifikacije ravni organizacijske 

kulture tudi Schoen in Teddlie (2008, str. 142–145) šolsko kulturo razumeta na več ravneh. 

Te ravni so temelj razumevanja šolske kulture v mojem nadaljnjem raziskovanju. 

– Na prvi ravni so ARTEFAKTI. Sergiovanni in Starratt (1993, str. 93) pravita, da se 

kažejo v tem, kaj zaposleni v šoli govorijo, kaj počnejo in kako so stvari videti. 

Verbalni artefakti vključujejo jezikovni sistem, ki je v uporabi, zgodbe, ki se 

pripovedujejo, in primere, ki se uporabljajo za ponazoritev poudarkov. Artefakti, 

povezani z vedenjem, se kažejo v obredih in ritualih ter drugi simbolni praksi šole. 

V to raven spadajo tudi arhitekturna podoba šole, urejenost prostora in tehnologija, 

ki se v šoli uporablja.  

– Na drugi ravni so UBESEDENE VREDNOTE IN VERJETJA. Avtorja (prav tam) 

to raven razdelita na dva dela, v prvem so perspektive zaposlenih, ki se nanašajo na 
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skupna pravila in norme, opredelitve rešitev podobnih problemov, uvide v situacije 

ter meje sprejemljivega in nesprejemljivega vedenja. Drugi del obsega vrednote, s 

katerimi zaposleni vrednotijo situacije, v katerih se znajdejo, vrednotijo aktivnosti, 

prioritete in vedenje sodelavcev. Med zaposlenimi se glede na skupne vrednote 

oblikuje zaveza za delo, temu bi lahko rekli šolska filozofija. V to raven Schein 

(2010, str 145) umešča tudi klimo v šoli. Sama v nadaljevanju klime ne razumem 

kot on, temveč ločeno. V kontekstu kulture pa izpostavljam, da so v učeči se kulturi 

poleg učenja pomembne vrednote tudi inovativnost in odgovornost ter ustvarjanje 

razmer za njeno uresničevanje. v te razmere spada tudi organizacijska klima, ki je 

podporna, sprejemajoča in odprta – skupnostna klima.  

– Na tretji ravni govorimo o TEMELJNIH PREDPOSTAVKAH, ki so zaradi svoje 

implicitne narave najbolj abstraktne med ravnmi organizacijske kulture. Gre za tiha 

prepričanja, ki jih imajo zaposleni o sebi in drugih, o odnosih med njimi ter o 

naravi organizacije, v kateri delajo in živijo. Z vidika ustvarjanja učeče se kulture v 

šoli bi v okviru predpostavk to pomenilo premik k predpostavki o vseživljenjskem 

učenju (tudi učiteljev), spremembi predpostavke o porazdelitvi znanja (učitelj ni 

več tisti, ki vse ve). 

 

Za razumevanje učeče se šolske kulture to povezujem z značilnostmi učečih se organizacij 

(na splošno) in njihove organizacijske kulture. Zanje je značilna podpora inovativnosti med 

zaposlenimi ob določeni stopnji tveganja, sprejemanja zmotljivosti in učenja iz napak. Z 

vidika vodenja se ne izpostavlja avtoriteta, še posebno pa ne ustrahovanje. Vodilni je tisti, 

ki daje jasna sporočila, navodila in izraža svoja pričakovanja, ob tem pa posluša, se je 

pripravljen spraševati in učiti ter spremeniti svoja stališča in načine dela. Celotna 

organizacija pa je ob uravnoteženosti med stabilnostjo in spreminjanjem naravnana k 

napredku (Dimovski in drugi, 2005, 349–359). 

Zaradi različnih vplivov se na različnih šolah, tudi če delajo v enakih razmerah, lahko 

razvije drugačna filozofija vzgojno-izobraževalnega dela, z drugačnimi prepričanji in 

poudarki. Vseeno pa se znotraj nekega okolja kaže težnja po vzpostavljanju podobne 

kulture s poudarkom na prevladujoči filozofiji v družbi. To dejstvo je podstat odločitvi, da 

organizacijsko kulturo proučujem na splošno v slovenskem prostoru in ne kot študijo 

primera na konkretni šoli. Na šolah pogosto tudi podsistemi razvijejo svojo posebno 

kulturo, redkeje po Bečajevih (2000, str. 16) besedah na šolah najdemo kulturo enotno in 
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jasno izraženo. Oblikovanje takšne kulture povezuje tudi z velikostjo šole, pri čemer je na 

manjših šolah večja verjetnost enotnejše šolske kulture. Te predpostavke so povezane tudi 

z mojim nadaljnjim raziskovanjem organizacijske kulture z vidika učiteljev, svetovalnih 

delavcev in ravnateljev.  

V raziskovanju šolske kulture v nadaljevanju izhajam iz priporočila Sergiovannija in 

Starratta (1993, str. 94), ki za raziskovanje šolske kulture predlagata preverjanje vodilnih 

prepričanj na šoli s preverjanjem jasnosti ciljev šole, samostojnosti delavcev, zaupanja, 

meril za kakovostno delo, odnosa do odločanja, občutka za skupnost in skrbi za ljudi, 

priznanja, integritete ter omogočanja in dopuščanja različnosti.  

 

– Šolska klima – skupnostna klima 

Sergiovanni in Starratt (1993, str. 82–86) navajata, da se šole razlikujejo glede na 

psihološki značaj, ki ga poleg organizacijske kulture zaznamuje tudi klima na šoli. Ta se 

osredinja na šolsko medosebno delo, vpliva na vedenje učiteljev in učencev ter 

predpostavlja občutek, ki ga učenci in učitelji o tej šoli zaznavajo. Nanaša se na kakovost 

in značaj življenja v šoli (School Climate, 2014). Zaposleni šolsko klimo ne samo 

zaznavajo, temveč tudi sooblikujejo v socialnem kontekstu šole z načinom komunikacije, 

timskim delom, sodelovanjem pri odločitvah in z drugimi praksami, s katerimi se izražajo 

dimenzije klime (Shadur, Kienzle in Rodwell, 1999, str. 485–486).  

Dimenzije, s katerimi avtorji (Stringer, 2002; Sušanj, 2005; Sergiovanni in Starratt, 1993; 

Triller, 2000) opisujejo organizacijsko (šolsko) klimo, lahko razumemo tudi kot tiste, ki na 

šoli determinirajo, ali je šolska klima odprta in podporna ali zaprta in ovira učenje: 

 STRUKTURIRANOST OKOLJA se nanaša na odnos do šolskih struktur, 

strukturiranost, organiziranost in jasnost ciljev ter šole. Sergiovanni in Starratt 

(1993, str. 84) menita, da so v zdravi šoli, kot poimenujeta šolo, v kateri je močno 

izražen občutek za skupnost, povezanost in skupno dobro, tudi cilji stvar vseh 

zaposlenih. Govorita o skupnih ciljih, ki so jasno opredeljeni, razumljivi in sprejeti 

med zaposlenimi; 

 SPREJETOST IN PODPORA se nanašata na pomoč in podporo v šoli ter občutek 

sprejetosti posameznika v kolektivu in dobrih medosebnih odnosov. V skupnosti, v 

kateri vladajo kakovostni medosebni odnosi, ki jih Možina (1992, str. 21–39) 

imenuje zdravi medosebni odnosi, se upoštevajo razlike med posamezniki in 
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vzajemnost, priznavajo se konflikti, v odnosih pa ne le podobnosti, temveč tudi 

razlike. Posameznik čuti podporo in sprejetost;  

 STANDARDI oziroma MERILA ZA KAKOVOSTNO DELO opredeljujejo odnos 

do kakovosti dela in profesionalizacije v šoli, pri čemer se poudarja pomen jasnih 

in zahtevnih meril za delo. V kontekstu kakovosti se šolska klima povezuje s 

samoevalvacijo. Podporna, sprejemajoča klima, ki ustvarja zaupen prostor in dobre 

medosebne odnose, daje možnost za samoevalvacijo, hkrati pa je lahko vodena in 

premišljena samoevalvacija priložnost za izboljšanje šolske klime (Musek Lešnik 

in Bergant, 2001, str. 124–127);  

 PREDANOST DELU in ODNOS DO PREVZEMANJA VODENJA označujeta 

odnos zaposlenih do dela, motiviranost za doseganje skupnih ciljev in prispevek k 

doseganju ciljev. Triller (2000, str. 210–215) navaja, da je odnos do vodenja dober, 

če so se ljudje po eni strani pripravljeni pustiti voditi, po drugi pa tudi sami brez 

težav prevzemajo vodstveno vlogo, ko je to treba. V šoli sta tudi za doseganje 

podporne klime pomembni razpršeno vodenje in prevzemanje odgovornosti 

posameznikov; 

 ODGOVORNOST odraža občutek suverenosti in samostojnosti oziroma 

podrejenosti v šoli. Pedagoškim delavcem je za profesionalno in učinkovito 

opravljanje dela nujna zmožnost sprejemanja avtonomnih strokovnih odločitev. V 

podporni klimi je delitev odgovornosti visoka, posameznikom pa sta priznani 

samostojnost in odgovornost (Sentočnik, 2006, str. 38); 

 NAGRAJEVANJE opredeljuje odnos do priznanja in nagrajevanja v šoli. 

Zaposleni lahko za svoje delo dobijo ustrezno potrditev in priznanje, ali pa so 

odzivi le kritika in kaznovanje oziroma govorimo celo o odsotnosti odzivov. 

Ivanko in Stare (2007, str. 111) dodajata, da je za podporno klimo v šoli 

pomembna javna pohvala, da ravnatelj kot vodja šole opazi kakovostno delo, ga 

javno pohvali in nagradi. 

Bečaj (Triller, 2000, str. 210–215) tem dimenzijam dodaja še: 

 NADZOR NAD IZVAJANJEM TEMELJNIH NALOG, ki označuje oceno 

pregleda vodstva in ustreznega odzivanja, tako v smislu nagrajevanja kot 

odzivov na kršitve. Na šolah, na katerih je pregled dober, ima vodstvo dober 

pregled in se sproti odziva na kršitve, medtem ko na šolah, na katerih tega ni, 
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vodstvo tega, da kdo ne izpolnjuje svojih obveznosti, morda niti ne ve ali pa se 

ob tem ne zgodi nič;   

 ODPRTOST ZA PROBLEME, ki kaže na razumevanje, naravnanost in 

sprejemanje težav. Za podporno klimo v organizaciji je pomembna visoka odprtost 

za težave, tako zaposleni zaradi težav ne izgubijo ugleda, temveč so težave del 

vsakdana in življenja v organizaciji, o njih se o njih lahko odprto in odkrito govori 

in o njih tudi sporoča (Sergiovanni, Starratt, 1993, str. 84). 

Ob predpostavki, da je v kontekstu klime pomembno govoriti o njenem učinku na 

zaposlene (Zupanc Grom in Erčulj, 2009, str. 23), je moje nadaljnje raziskovanje 

namenjeno proučevanju podporne, odprte šolske klime, ki jo zaradi odprtosti, sodelovanja, 

opogumljanja, osebne svobode in zaupanja, ki posledično spodbuja timsko delo in 

komunikacijo, imenujem skupnostna.  

 

Vloga ravnatelja in svetovalnega delavca pri oblikovanju učeče se 

skupnosti v šoli 

 

Čeprav je v literaturi za vzpostavljanje močne kulture učeče se skupnosti in skupnostne 

klime izpostavljen pomen sodelovanja vseh vpletenih v vzgojno-izobraževalni sistem, so 

pri tem vendarle izpostavljeni ravnatelji kot tisti, ki imajo pri tem največjo vlogo. Zato v 

nadaljevanju izpostavljam njihovo vlogo in vlogo svetovalnih delavcev, ki imajo skrb za 

kulturo in klimo v šoli kot eno svojih nalog navedeno tudi v predpisanih smernicah za delo. 

Obe vlogi predstavljam tudi zaradi osredinjenosti na njihovo vlogo v drugem delu te 

raziskave.   

 Vloga ravnatelja v učeči se skupnosti šole 

Ravnatelj, ki je hkrati vodja finančnega poslovanja, učenja, kadrov in politike (Koren, 

2007, str. 99) formalno vodi šolo – profesionalno organizacijo. Njegova naloga je 

zagotavljanje razmer ter spodbujanje in podpiranje sodelovalne profesionalne skupnosti 

(Gabrenja-Müller, 2000). 

Ker ima na voljo organizacijske vzvode za uvajanje novosti (Šček Prebil, 2011, str 1312) 

in ker je njegova vloga pri uveljavljanju sprememb pomembna, tudi zato, ker ima moč, 

(Černetič, 2007, str. 332; Ivanko, Stare, 2007, str. 116), ima ravnatelj bistveno vlogo pri 

oblikovanju, ohranjanju in spreminjanju organizacijske kulture. Njegova vizija in cilji 

morajo biti jasni in usklajeni z vizijo in cilji zaposlenih, s tem zmanjšuje negotovost in 
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prispeva k strukturiranju šolskega prostora. Po mnenju Scheina (2010, str. 23–33) 

organizacijsko kulturo ustvarja, vgrajuje, razvija in končno uravnava vodstvo, hkrati pa je 

naloga vodstva, da urgira in pospeši spremembe, če kultura postaja nefunkcionalna.  

Pomembna ravnateljeva naloga pri oblikovanju šole kot učeče se skupnosti je nenehno 

razvijanje kulture učenja šole. To lahko doseže z že omenjenim usklajevanjem dela z 

razvojno vizijo, analizo in razvojem stališč učiteljev ter norm in stališč učiteljev in učencev 

(Zupanc Grom, Erčulj, 2009, str. 22). Analiza stanja šolske kulture, oblikovanje in 

vzdrževanje učeče se šolske kulture so dolgoročen izziv ravnateljevanja na vseh ravneh 

organizacijske kulture v šoli.  

Med temi izzivi je ravnateljeva naloga tudi zagotavljanje takšnega delovnega okolja, ki bo 

zaposlenim omogočalo osebno in strokovno rast ter tako prispevalo k uspehu šole in njenih 

ciljev (Ivančič, 2007, str. 475). Ravnateljevo vodenje šole je v literaturi izpostavljeno kot 

temeljni element v določanju organizacijske klime in produktivnosti (Griffith, 1999, str. 

269). V kontekstu vzpostavljanja podporne in odprte oziroma skupnostne klime naj bo 

ravnateljevo vodenje med drugim delno razpršeno, usmerjeno k spodbujanju občutka za 

skupnost, k skrbi za kakovostne medosebne odnose, k priznavanju avtonomije in 

spodbujanju za prevzemanje odgovornosti ter k doseganju kakovosti dela, ki bo tudi javno 

pohvaljeno in nagrajeno.  

Poznavanje kulture organizacije ravnatelju omogoča, da kljub priznavanju različnosti 

zaposlenih vodi šolo k skupnemu cilju, poznavanje šolske klime pa mu omogoča, da ob 

doseganju skupnega cilja dosega tudi odličnost in zadovoljstvo (Zupanc Grom, Erčulj, 

2009, str. 23). Ravno zaradi takšne celovite in zahtevne vloge je nujno, da tudi ravnatelji 

poskrbijo za refleksijo dela in doživljanja šole ter se vključijo v supervizijo (Ažman, 2008, 

str. 117).  

Zaradi različnih vplivov na šolski kulturo in klimo kljub izpostavljeni vlogi ne moremo 

govoriti o izključnem vplivu ravnatelja ali kogar koli drugega na njuno oblikovanje 

(Ivanko in Stare, 2007, str. 116).  

V nadaljevanju predstavljam vlogo svetovalnega delavca v kontekstu njunega 

prepoznavanja, vzpostavljanja in spreminjanja.  

 Vloga svetovalnega delavca v učeči se skupnosti šole 

Kljub formalni podlagi za delo svetovalne službe, ki jo dajejo zakoni, podzakonski akti in 

pravilniki, ter smernicam za delo svetovalne službe, se v literaturi srečujemo z 
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izpostavljeno nejasnostjo vloge, doktrine in umeščenosti svetovalne službe v šolo 

(Privošnik in Urbanc, 2009, str. 415).  

Naloge svetovalnega dela v šoli so najbolj obsežno in konceptualno opredeljene v 

Programskih smernicah, v katerih je navedeno, da se svetovalni delavec prek dejavnosti 

pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti učenja in evalvacije vključuje v 

celovito reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v vrtcu oziroma šoli. Pri 

tem pa sodeluje in pomaga vsem pri učenju in poučevanju, pri oblikovanju šolskih kulture 

in klime, pri telesnem, osebnem in socialnem razvoju, šolanju ter reševanju socialnih in 

ekonomskih stisk.  

Vloge svetovalnega dela v kontekstu organizacijske kulture se z vidika prispevka k 

doseganju skupnega cilja dotaknejo v delu, ki pravi: 

Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, 

da bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu oziroma šoli in vzgojno-izobraževalna 

ustanova kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru 

vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih 

ciljev (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2008). 

Ko govorimo o doseganju cilja v učeči se skupnosti, je tudi svetovalni delavec tisti, ki na 

šoli lahko spodbuja kulturo učeče se skupnosti, ozavešča o pomenu vseživljenjskega 

učenja in iskanja novih oblik dela, ki bodo omogočale napredovanje vseh, tako učiteljev in 

učencev kot njih samih. V okviru evalvacije in razvojno-preventivnih nalog lahko s svojim 

prispevkov pri oblikovanju vzgojnega načrta v osnovni šoli in letnega delovnega načrta v 

srednji šoli, pa tudi s svojo vključenostjo v različne projekte na šoli, prispeva k oblikovanju 

učeče se šolske kulture (Resman, 2008, str. 8), (Klinar, 2000, str. 46). Razvojno-

preventivno delo šolske svetovalne službe je tako pomemben segment v razvoju in 

spreminjanju šole kot celote (Bezić, 2008, str. 76). 

Proučevanja kulture in klime je eno izmed področij, na katerem se svetovalni delavec ob 

podpori vodstva lahko uveljavi (Rupar, 1999; Ivančič, 2007, str. 478), hkrati s tem pa je 

svetovalni delavec tudi tisti, ki je v okviru dela največkrat vpleten v reševanje težav, ki 

izvirajo iz slabe šolske klime (Bezić, 2007, str. 6).  

V kontekstu oblikovanja skupnostne klime na šoli ima šolski svetovalni delavec posebno 

vlogo. Če se v takšni podporni klimi razumejo kakovostni medosebni odnosi kot temelj 

skupnosti, to povezujem s temeljnim načinom dela svetovalnih delavcev. Svetovalna 

služba je namreč »tisto mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi 
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udeleženimi v šoli«. Na način odnosa svetovalni delavec opravlja temeljne funkcije 

svetovalne službe (svetovanje, posvetovanje,usklajevanje) in se  

»vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude. V 

svetovalnem odnosu si vedno znova prizadeva za jasno in strokovno 

opredelitev problema oziroma vprašanja, za prepoznavanje in ustvarjalno 

kritično preseganje najrazličnejših pristranskosti in konfliktnosti vseh 

udeleženih v projektu pomoči in/ali sodelovanja, za vzpostavljanje dogovorov 

in sporazumov, ki temeljijo na razvidnosti mej, vlog in odgovornosti« 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2008). 

 

Svetovalni delavci imajo v povezavi z vodstvom pomembno vlogo pri ustvarjanju 

razmer za učenje, kulturo medosebnih odnosov in komuniciranja (Klinar, 2000, str. 

47). V procesu spreminjanja naj bo ravnatelj tisti, ki prevzame vodenje in 

usklajevanje spreminjanja, svetovalni delavec pa del nalog skladno z njegovimi 

kompetencami (Rupar, 1999; Ivančič, 2007, str. 478).  

Svetovalni delavec je na šoli ob podpori vodstva tisti, ki ima možnost in priložnost, da 

dejavno sodeluje pri oblikovanju učeče se skupnosti, ki bo vsem, tako njim kot učencem in 

učiteljem, omogočala uspešno delo, vzpostavljanje dobrih medosebnih odnosov, 

učinkovito komunikacijo, konstruktivno reševanje konfliktov in zadovoljstvo.  

 

Zadovoljstvo zaposlenih – povezava z učečo se skupnostjo 

 

Teoretska in terminološka neenotnost, ki jo je mogoče najti pri obravnavi organizacijske 

kulture, se kaže tudi pri razumevanju in obravnavi zadovoljstva zaposlenih. Zadovoljstvo 

se lahko razume enako kot organizacijska klima ali pa se obravnava ločeno ob poudarjanju 

močnih stičnih točk ali vplivov enega na drugo. 

Z vidika povezave in vpliva organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih je klima 

prepoznana kot skupek značilnosti, ki vplivajo na doživljanje in vedenje ljudi v združbi. 

Doživljanje odnosa z vodstvom, sodelavci, možnosti napredovanja in druge dimenzije 

klime pa vplivajo na uspešnost dela in zadovoljstvo zaposlenih (Červ, 2012, str. 35; 

Ivančič, 2007, str. 479). Stringer (2002) smer vpliva obrne, ko navaja, da sta 

zadovoljevanje potreb in motivacija glavni sredstvi za izboljšanje organizacijske klime. Z 

ocenjevanjem klime se po mnenju Možine (1998, v Červ, 2012, str. 31) posredno lahko 
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ugotavlja zadovoljstvo zaposlenih s poudarkom na čustvenem odzivanju posameznika na 

svoj položaj.  

Razumevanje zadovoljstva z delom kot pozitivnega čustvenega odziva na doživljanje dela, 

ki se sicer v nekaterih delih povezuje z organizacijsko klimo, pa vendar z njo ne enači, je 

temelj moje ločene obravnave organizacijske klime in zadovoljstva pri delu v nadaljnjem 

raziskovanju. 

Z vidika odziva zaposlenih na delo je zadovoljstvo pri delu, ki obsega vse vrednosti od 

izrazitega nezadovoljstva do izrazitega zadovoljstva, mogoče razumeti tudi kot pomemben 

pokazatelj zaželenosti delovnih razmer, ker odraža kakovost delovnega življenja in 

psihološko zadovoljstvo ter zadoščenje zaposlenih (Kang, 2010, str. 152). Ključ do 

zadovoljstva pri delu je ujemanje med objektivnimi okoliščinami in pričakovanji 

zaposlenega. Večje ko je ujemanje, večje je zadovoljstvo (Marič idr., 2011, str. 773). 

Zadovoljstvo kot pozitivni čustveni odziv na doživljanje dela je tako individualno 

opredeljeno in odvisno od posameznikovih potreb in okolja oziroma delovnega mesta. 

Precej je odvisno od njegovih predstav in vrednot, ki jih potem primerja z zaznavami 

razmer v stvarnosti(Zupan, 2001, v Červ, 2012, str. 32). 

Po besedah Černetiča (2007, str. 258) lahko pojav raziskujemo na dva načina. Kot 

zadovoljstvo z delom na splošno oziroma z vsemi njegovimi vidiki ali pa je predmet 

raziskovanja posamezno področje – zadovoljstvo s plačo, možnostjo napredovanja, 

dobrimi medosebnimi odnosi na delovnem mestu, možnostjo soodločanja ter vplivanja na 

metode dela in sistem dela (Možina, 1998, v Červ, 2012, str. 31). V raziskovanju se kot 

pomembni dejavniki zadovoljstva pri delu izpostavljajo predvsem plačilo, avtonomija in 

profesionalni status (Marič idr., 2011, str. 773). 

Če zadovoljstvo predstavlja pozitiven čustven odziv na delo, lahko nezadovoljstvo 

povežem z negativnim čustvenim odzivom in nemotiviranostjo za delo, ki se kaže v 

nesodelovanju zaposlenih, oklevanju pri dodatnem delu, zamujanju, pritoževanju, 

zatekanju v bolniško odsotnost in podobnih neželenih odzivih, ki vplivajo tudi na celotno 

klimo v organizaciji (Keenan, 1996, v Červ, 2012, str. 34). Ravno zato se poudarja potreba 

po nenehnem vzdrževanju visoke stopnje zadovoljstva zaposlenih pri delu (Černetič, 2007, 

str. 258).  

V povezavi z zagotavljanjem zadovoljstva z delom v učeči se skupnosti šole se izpostavlja 

pomen učinkovitega in razumnega izkoriščanja človeških virov v organizaciji. Zaposleni 

morajo pri delu imeti možnost, da se samoaktualizirajo, ne le da se počutijo dobro na 
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delovnem mestu, temveč imajo občutek, da se učijo, rastejo in razvijajo ter prispevajo k 

skupnemu dobremu v organizaciji (Sergiovanni in Starratt, 1993, str. 85). Naloga 

ravnatelja je iskanje načinov za vključitev in uskladitev individualnih potreb posameznikov 

s kontekstom potreb šole, ustvarjalno sodelovanje pri doseganju ciljev, razvijanje dobrih 

odnosov, na dialogu temelječe komunikacije in jasnega razmerja med delom in nagrado 

(Černetič, 2007, str. 225, 289), izboljšanje interne komunikacije, omogočanje soudeležbe 

pri odločanju, razpršitev vodenja ter zagotavljanje varnega okolja (Morreti, 2012, str. 46). 

Vse to, skupaj z dostopom do informacij, jasnimi navodili in zahtevami nadrejenih, 

spoštovanjem in naravnanostjo k pomoči, prispeva k zadovoljstvu na delovnem mestu 

(Crossman in Harris, 2006, str. 30) in se hkrati povezuje s temeljnimi načeli učeče se 

kulture in skupnostne klime v šoli kot učeči se skupnosti. 
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OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 

 

PRETEKLE RAZISKAVE KOT DEL OSVETLITVE PROBLEMA 

 

Ob pregledu literature ugotavljam, da so bili organizacijski kultura in klima ter 

zadovoljstvo zaposlenih pogosto obravnavani z vidika njihovega proučevanja v podjetjih, 

manj v javni upravi in še redkeje v šolah, sploh z vidika zaposlenih in njihovega 

doživljanja organizacijskih procesov. Raziskovalci so se omenjenih področij dotikali 

večinoma v okviru obsežnejših raziskav, v sklopu katerih so bile ocene kulture, klime in 

zadovoljstva del razumevanja ozadja in procesov v organizaciji, obravnavane pa so bile v 

povezavi z drugimi področji, na katerih je bilo središče raziskovanja. V gospodarstvu pa 

sta bili oceni klime in zadovoljstva največkrat podlaga za načrtovanje izboljšanja 

produktivnosti v podjetju.  

 

V nadaljevanju predstavljam nekaj področij raziskovanja in izsledke nekaterih raziskav, ki 

se vsebinsko dotikajo problema moje raziskave.  

 

1. Raziskovanje na področju ocenjevanja klime v profitnih organizacijah  

Raziskovanje na področju ocenjevanja klime v profitnih organizacijah običajno poteka v 

sklopu razvojnega ali kadrovskega oddelka v podjetju in je, kot sem že omenila, 

namenjeno oblikovanju ocene in smernic za izboljšanje oziroma povečanje produktivnosti 

v podjetju. Po pregledu literature s tega področja je mogoče ugotoviti tudi, da je 

ocenjevanje klime v podjetju priljubljena in pogosta tema diplomskih in magistrskih del 

poslovnih, ekonomskih in organizacijskih študijskih programov. Le malo takšnih raziskav 

izhaja iz družboslovnih in humanističnih študijskih programov, kljub temu da se v 

kadrovskih, razvojnih in podobnih oddelkih podjetij zaposlujejo tud socialni pedagogi, 

psihologi, socialni delavci in podobni profili.  

Načrtno je raziskovanje in ocenjevanje organizacijske klime v podjetjih pri nas potekalo na 

Gospodarski zbornici Slovenije (2006), pozneje pa prešlo na podjetje Biro Praxis (2011), v 

katerem poteka še danes. V sklopu projekta SiOK (primerjalno raziskovanje organizacijske 

klime v organizacijah v Sloveniji, ki se je začelo leta 2000) je bil oblikovan enoten 

vprašalnik, ki je bil od leta 2003 vedno uporabljen za raziskovanje klime v podjetjih. Del 

tega vprašalnika, ki se nanaša na zadovoljstvo pri delu, sem uporabila tudi v svoji raziskavi 
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in bo predstavljen v nadaljevanju v poglavju Opis raziskovalnega procesa. Po desetih letih 

izvajanja projekta je po podatkih podjetja Biro Praxis (2011) v raziskovanju večinoma 

občasno sodelovalo okrog 340 organizacij. Izsledki raziskav (GZS, 2006; Orel, 2006; Biro 

Praxis, 2011) kažejo, da klimo v organizaciji in opis razmer v organizaciji opredeljuje 

skupno zadovoljstvo z delom in organizacijo v celoti. Podrobneje pa doživljanje 

organizacijskega sistema, sistema vodenja, dela in kakovosti ter razvojne orientacije v 

organizaciji. Izpostavljena je ugotovitev, da so pomembni organizacijski sistemi, na katere 

so po mnenju raziskovalcev zaposleni najbolj občutljivi (nagrada in napredovanje), močno 

oddaljeni od stališč do dela in organizacije, da se nagrada ne povezuje s količino vloženega 

truda in kakovostjo. Vse posamezne dimenzije klime se povezujejo tako z zadovoljstvom 

kot s kazalci uspešnosti. Osrednjo vlogo pri izboljšanju klime pa imajo menedžerji, ki so 

ključni za poznavanje in uresničevanje poslanstva, vizije ter ciljev v podjetju.  

Tudi v tujini je bilo v preteklih letih opravljenih precej raziskav, ki so se ukvarjale z 

organizacijsko klimo v podjetjih (npr. Shadur, Kienzle, Rodwell, 1999; Gelade, Gilbert, 

2003; Sušanj, 2000). Avtorji so se v raziskovanju osredinjali na odnos med organizacijsko 

klimo ter doživljanjem vključenosti in angažiranosti, s poudarkom na pomenu podpore 

(Shadur in drugi, 1999), na odnos med delovno klimo in organizacijsko učinkovitostjo 

(Gelade in Gilbert, 2003) ter pomen inovativne klime in kulture za sposobnost prilagajanja 

podjetij (Sušanj, 2000). Stično točko v izsledkih omenjenih raziskav označuje izpostavljen 

pomen podporne klime, tako za posameznikovo doživljanje vključenosti, predanosti in 

povezanosti kot tudi za organizacijsko učinkovitost. Inovativnost v organizacijskih kulturi 

in klimi pa je predstavljena kot tisti dejavnik, ki podjetjem omogoča boljše prilagajanje 

družbenim potrebam in spremembam.  

 

2. Raziskovanje na področju ocenjevanja razredne klime 

Področje razredne klime so v preteklosti večkrat obravnavali učitelji ali svetovalni delavci, 

ki so na šoli, na kateri so bili zaposleni, v izbranih razredih merili razredno klimo za njeno 

izboljšanje in boljše doseganje učnega uspeha učencev. Med bolj prepoznavnimi 

raziskovalci razredne klime v Sloveniji je Vlasta Zabukovec. V svoji raziskavi o tem, kako 

razredno klimo zaznavajo osnovnošolci in njihovi učitelji (Zabukovec, 1993), je ugotovila, 

da si tako učenci kot učitelji želijo več zadovoljstva in povezanosti ter manj napetosti, 

tekmovalnosti in težavnosti. Ta želja je pri učencih bolj izražena na predmetni stopnji, kot 

pri učencih razredne stopnje. Zabukovčeva je tudi avtorica priročnika Merjenje razredne 
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klime: priročnik za učitelje (Zabukovec, 1998), v katerem so med drugim predstavljeni tudi 

vprašalniki za merjenje razredne klime, ki učiteljem in svetovalnim delavcev pomagajo pri 

interpretaciji rezultatov in usmeritvah za izboljšanje razredne klime. Kot primer takšnega 

raziskovanja izpostavljam raziskavo Peterlinove (2000), v okviru katere avtorica meri 

razredno klimo na izbranem razredu, rezultati pa služijo kot podlaga za načrtovanje 

intervencij. Raziskavo izpostavljam predvsem zaradi njene osredinjenosti, ne le na vlogo 

učitelja, temveč tudi svetovalnega delavca, pri spremljanju klime v razredu ter premika v 

razumevanju pomena merjenja razredne klime od osredinjenosti na oceno k osredinjenosti 

na pomen merjenja. Avtorica namreč osrednji pomen in vrednost merjenja razredne klime 

vidi v prepletanju odnosov, senzibilizaciji za opazovanje dogajanja in vedenja vseh 

vpletenih, v sodelovanju učencev, učiteljev in svetovalnih delavcev ter v skupnem 

oblikovanju ciljev.  

Novejše raziskave povezujejo razredno klimo tudi z razvojem kompetenc ustvarjalnosti v 

šoli. Halilovićeva in Likar (2013) ugotavljata, da z ustreznimi metodami, ki pa morajo biti 

sistematično in sistemsko načrtovane, lahko ustvarimo ustvarjalno razredno klimo in s tem 

izboljšamo raven ustvarjalnosti in prilagodljivosti pri učencih. 

 

3. Raziskovanje na področju šolskih klime in kulture 

V slovenskem prostoru v kontekstu raziskovanja šolskih kulture in klime izpostavljam 

raziskovanje Zlatka Trillerja, Alenke Kobolt s sodelavci in Vlaste Grabeljšek. 

Alenka Kobolt (2008) je s sodelavci raziskovala šolsko klimo, kot jo ocenjujejo pedagoški 

delavci slovenskih osnovnih in srednjih šol, in sicer v raziskavi Problemi inkluzivne 

obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov. 

Raziskovanje doživljanja šolske klime in kakovosti odnosov na šolah, v katerih slovenski 

učitelji in drugi strokovni delavci delajo, je bilo eden izmed namenov prvega segmenta 

raziskave in del prizadevanja za uveljavljanje takšnih praks, ki bodo v šolah omogočale 

razvoj inkluzivne klime. V raziskavo je bilo vključenih 2076 učiteljev in učiteljic ter 

drugih strokovnih delavcev osnovnih in srednjih šol. Med raziskavo sta se v oceni pokazala 

dva dejavnika klime, to sta inkluzivno sodelovalna klima in storilnostno tekmovalna klima.  

Ugotovitve kažejo na to, da moški ocenjujejo, da klima v ustanovi, v kateri delajo, ni 

sodelovalna, ženske pa ocenjujejo rahlo pozitivno sodelovanje. Razlike v oceni 

sodelovalne klime se kažejo tudi glede na starost in delovni staž zaposlenih. V oceni 

storilnostne naravnanosti ni opaznih razlik med spoloma, so pa razlike opazne glede na 
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starost in delovni staž zaposlenih. Rezultati kažejo, da tudi tip delovnega mesta pomembno 

vpliva na doživljanje klime na šoli. V oceni inkluzivno sodelovalne naravnanosti ustanove 

so najbolj kritični svetovalni delavci in učitelji individualne učne pomoči, po drugi strani 

pa jo najbolje ocenjujejo učitelji razrednega pouka. V oceni tekmovalne storilnostne klime 

med zaposlenimi glede na tip delovnega mesta ni pomembnih razlik. V odvisnosti od 

velikosti šole na majhnih šolah anketirani ugotavljajo najmanj storilnostno tekmovalno 

klimo, največji storilnostni pritisk pa na srednje velikih šolah. Ocena inkluzivno naravnane 

klime pa se zmanjšuje z naraščanjem velikosti. Na velikih šolah učitelji prepoznavajo 

izrazito neinkluzivno klimo. 

V raziskovalno skupino je bila vključena tudi Vlasta Grabeljšek (2011), ki se je v 

raziskovanju osredotočila na raziskovanje šolskih kulture in klime v slovenskih srednjih 

šolah, tudi v povezavi z zadovoljstvom in doživljanjem motečega vedenja učencev. 

Rezultati v delu ocene doživljanja klime kažejo na to, da je doživljanje klime odvisno od 

vrste srednje šole. Učitelji v gimnazijah zaznavajo storilnostno, sicer tudi sodelovalno, ne 

pa inkluzivne klime. Zaposleni v strokovnih štiriletnih programih občutijo šolsko klimo kot 

zelo inkluzivno, tudi storilnostno, vendar ne sodelovalno, v programih nižjega poklicnega 

izobraževanja pa ne storilnostne ne sodelovalne niti inkluzivne. Ti so pri svojem delu tudi 

najmanj zadovoljni.  

Organizacijsko kulturo je na vzorcu koroških osnovnih šol raziskoval Zlatko Triller. V 

okviru magistrske raziskave (Triller, 2000) je ponovil ocenjevanje šolske kulture iz leta 

1999 in raziskoval spreminjanje organizacijske kulture šole s poudarkom na sodelovanju 

med učitelji na osnovnih šolah v povezavi z njihovim delom v razredu. Rezultati prvega 

merjenja organizacijskih kulture in klime so kazali na to, da so bili učitelji najbolj 

nezadovoljni z merili za kakovostno delo, z nagrajevanjem, nadzorom in medsebojnimi 

odnosi, najbolj zadovoljni pa s porazdelitvijo odgovornosti. Menili so, da so cilji na šoli 

nejasni in slabo postavljeni. Želeli so si večje samostojnosti, avtonomije, razumevanja, 

pomoči in potrditve. Ugotovitve ponovljene raziskave kažejo na to, da se šolska kultura, 

predvsem z vidika moči, spreminja. Učitelji zaznavajo spremembe pri določanju ciljev 

šole, doživljanju samostojnosti, odnosu do kakovosti, skrbi za zaposlene na šoli in 

sprejemanju različnosti in drugačnosti. Spreminja pa se tudi zaznana šolska klima. Enako 

učitelji doživljajo in ocenjujejo le dimenzije sprejetosti in podpore, vodenja in odprtosti za 

težave. Spremembe je mogoče opaziti ne le v kronološkem smislu, temveč tudi med 

šolami. Tudi tu se kažejo razlike v tem, koliko je v šoli podarjen pomen kakovostnega dela, 
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v količini potrditev in priznanj, v organiziranosti in jasnosti ciljev, v sprejetosti, pomoči in 

zaupanju med učitelji ter v nadzoru vodstva nad izvajanjem nalog. Učitelji pa si v 

splošnem povsod želijo več medsebojnega sodelovanja.  

Izmed tujih raziskav, ki so se vsaj delno ukvarjale s šolskima kulturo in klimo, 

izpostavljam raziskavi Jamesa Griffitha in Agnusa J. MacNeila s sodelavci.  

Griffith (1999) je šolsko klimo raziskoval v povezavi z vodstvom šole in ugotavljal, kako 

zamenjava ravnatelja vpliva na organizacijske strukture v šoli. Rezultati raziskave kažejo 

na to, da starši in učenci šol, na katerih se je zamenjal ravnatelj, ocenjujejo kot manj 

organizirane in urejene, z manj možnostmi za vključevanje učencev v aktivnosti, kot na 

šolah, na katerih ni bilo zamenjave. Ob tem velja upoštevati dejstvo, da se veliko zamenjav 

zgodi ravno v času neugodnih okoliščin na šoli. Kljub temu rezultati v splošnem 

poudarjajo pomen učinkovitega vodenja in ravnateljevanja za vzdrževanje podporne in 

učinkovite klime na šoli. Ravnatelj je v tej vlogi razumljen kot tisti, ki zagotavlja 

premostitvene in blažilne mehanizme ob spremembi, hkrati pa je mediator med zahtevami 

skupnosti in družbe ter procesi učenja in poučevanja na šoli.  

MacNeil, Pratener in Busch (2009) so šolski kulturo in klimo raziskovali v povezavi z 

njunim učinkom na dosežke učencev. Ugotovitve raziskave kažejo, da učenci šol, za katere 

sta značilna zdravo učno okolje in močna kultura, dosegajo visoke rezultate na 

standardiziranih testih. Šole z močno, zdravo šolsko kulturo povezujejo z močneje 

motiviranimi učitelji in zato višjimi dosežki njihovih učencev. To izhodišče naj bi po 

njihovem mnenju upoštevali tudi ravnatelji, ki želijo na šolah izboljšati uspehe pri učencih. 

Kot ključne dejavnike uspeha izpostavljajo naravnanost k jasnim ciljem, sprejemanju in 

podpori v šoli, pa tudi ohranjanje stabilnosti ob hkratnem prilagajanju zahtevam zunanjega 

okolja šole. 

 

4. Raziskovanje na področju doživljanja zadovoljstva zaposlenih na šoli 

V okviru že omenjene raziskave Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, 

socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov se je Kobolt s sodelavci (2008) 

dotaknila tudi ocene zadovoljstva z delom. Rezultati kažejo na to, da so skoraj vsi (93,6 

odstotka) vprašani s svojim delom vsaj dokaj zadovoljni. Le 1,3 odstotka jih je zelo 

nezadovoljnih. Z vidika povezave ocene šolske klime z zadovoljstvom zaposlenih 

izpostavljam ugotovitev, da se ocena zadovoljstva ne povezuje z oceno storilnostno 

tekmovalne klime, je pa povezana z oceno inkluzivno sodelovalne klime. Rezultati se 
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nanašajo na oceno vseh sodelujočih v raziskavi in niso prikazani glede na vrsto zaposlitve 

in šole, na kateri so bili vprašani zaposleni.  

Grabeljšek (2011) pa, tudi v že omenjeni raziskavi, rezultate prikazuje izključno za učitelje 

v slovenskih srednjih šolah. Tudi v tem primeru lahko govorimo o visoki stopnji 

zadovoljstva srednješolskih učiteljev z delom, saj je večina srednješolskih učiteljev (91,6 

odstotka) pri delu vsaj dokaj zadovoljnih, le 8,4 odstotka jih ni posebej zadovoljnih ali so 

zelo nezadovoljni.  

Červ (2012) je oceno zadovoljstva učiteljev raziskovala v povezavi z njihovimi 

motivacijskimi dejavniki. Ocena zadovoljstva z delom je po njenem mnenju nujna v vsaki 

organizaciji in služi kot podlaga za izboljšanje stanja in večje uspehe zaposlenih. Tudi 

rezultati njene raziskave kažejo na to, da so učitelji na svojem delovnem mestu zadovoljni 

in se v delovnem okolju dobro počutijo. Najvišje ocenjujejo zadovoljstvo z delom ter 

odnose s sodelavci, najbolj pa jih motivirata zadovoljstvo in uspeh študentov. Zadovoljstvo 

pri delu po mnenju avtorice učitelji povezujejo tudi z izpolnjenimi osebnimi cilji.  

V nadaljevanju predstavljam še dve tuji raziskavi, ki sta v središče raziskovanja postavili 

zadovoljstvo učiteljev.  

Tudi Crossmann in Harris (2006) sta proučevala zadovoljstvo učiteljev v srednjih šolah. 

Predvidevala sta, da je nizko zadovoljstvo z delom eden izmed razlogov za krizo 

poučevanja, ki je po njunem mnenju vladala v Združenem kraljestvu med raziskavo. 

Rezultati so pokazali pomembno razliko v oceni zadovoljstva glede na različne vrste šol. 

Učitelji v zasebnih in neodvisnih šolah ocenjujejo višje zadovoljstvo kot učitelji v javnih 

šolah in šolah pod vodstvom cerkve. Takšen rezultat povezujeta s finančno podporo, ki so 

je šole deležne, ter avtonomijo, ki jo čutijo zaposleni. Pri interpretaciji rezultatov pa se ne 

osredinjata na druge vplive, kot so na primer populacija, ki je vključena v šolo, raven 

dosežkov in podobni. Za boljšo oceno zadovoljstva predlagata še dodatno upoštevanje 

omenjenih dejavnikov.  

Druga raziskava, ki jo izpostavljam med tujimi, je delo De Nobila in McCormicka (2008), 

ki sta na vzorcu avstralskih katoliških osnovnih šol proučevala zadovoljstvo z delom v 

povezavi s komunikacijo v organizaciji. Ugotovila sta, da med omenjenimi področji 

obstaja močna povezava in da se podporna, demokratična, kulturna in odprta komunikacija 

povezuje z občutkom zadovoljstva pri delu. Glede na to, da je ta dejavnik šolskih kulture in 

klime tako pomemben, predlagata njegovo upoštevanje tudi pri izbiri kadrov, ravnatelji naj 

bi po njunem mnenju izbirali takšne zaposlene, ki bodo zmogli spodbujati in graditi 



 
105 

 

podporno in demokratično komunikacijo, hkrati pa to pričakujeta tudi od ravnateljev pri 

njihovem vodstvenem delu.  

 

5. Raziskovanje na področju vloge svetovalnega dela v šolah  

V poglavju Vloga svetovalnih delavcev na področju klime in kulture sem se dotaknila tudi 

proučevanja vloge svetovalnega dela v slovenskih šolah. Če povzamem ugotovitve, sta 

svetovalno delo in njegova vloga v šoli še vedno premalo definirana in postavljena 

(Privošnik in Urbanc, 2009). Svetovalno delo je pretirano razumljeno kot servis šole in 

manj kot enakovreden partner na različnih področjih dela, predvsem pa pri načrtovanju 

razvojno-preventivnih dejavnosti v šoli (Stepišnik, 1998; Klinar, 2000; Ažman, 2008). V 

kontekstu šolskih kulture in klime je vloga svetovalnega dela samo nakazana, ni pa posebej 

opredeljena. Svetovalni delavec je prepoznan kot tisti, ki ima v procesih ocenjevanja, 

oblikovanja in evalviranja pomembno vlogo (Rupar, 1999; Bezič, 2007; Ivančič, 2007).  

Z vlogo svetovalne službe so se ukvarjali tudi raziskovalci po svetu. Sprva v procesu 

uvajanja svetovalne službe v šole, pozneje pa so proučevali vlogo svetovalnega delavca v 

šolski sredini, najpogosteje šolskega psihologa.  

Dimakos (2006) je proučeval odnos učiteljev grških osnovnih šol do razvoja šolske 

psihološke in svetovalne službe. Vprašani, učitelji in učenci, so ocenjevali pomen 

aktivnosti svetovalnih delavcev. Rezultati so pokazali, da tako učitelji kot učenci visoko 

ocenjujejo vse aktivnosti šolske svetovalne službe, razen vloge svetovalnega delavca kot 

predstavnika šolske skupnosti. Učitelji so še posebej cenili in pozitivno ocenili dodatno 

prisotnost svetovalnega delavca kot podporne osebe v osnovni šoli, ki je v pomoč, podporo 

in oporo njim in učencem.  

Jimerson in drugi (2004) so raziskovali vlogo šolske psihološke službe v različnih državah. 

Predstavili so vlogo, razvoj in podatke za Albanijo, Ciper, Estonijo, Grčijo in severno 

Anglijo. V vseh državah so bile v vzorcu svetovalcev v večini ženske. Med nalogami, ki 

jih opravljajo, je najbolje ocenjeno neposredno delo z učenci in uvajanje pozitivnih 

sprememb. Vsi pa menijo, da lahko najmanj časa namenijo razvojno-preventivnim 

programom v šoli. Pri oceni svojega videnja idealne vloge šolske svetovalne službe si 

želijo najmanj časa nameniti administrativnim zadolžitvam, največ pa neposrednemu delu 

in svetovanju učencem, staršem in učiteljem. Raziskava je potrdila že v preteklosti znano 

dejstvo, da večina učiteljev vidi poglavitno vlogo šolske svetovalne službe v posredovanju 

in intervencijah. Svetovalni delavci pa s takšno umestitvijo svoje vloge niso zadovoljni.  
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Thielking, Moore in Jimerson (2006) so raziskovali pomen supervizije in zadovoljstvo med 

šolskimi psihologi v Victorii v Avstraliji. Rezultati so pokazali, da je bilo supervizije manj, 

kot bi je bilo treba. Zaposleni so bili v povprečju zadovoljni s svojo vlogo in aktivnostmi, 

ki jih pri svojem delu opravljajo, pri čemer so zaposleni v javnih šolah zadovoljstvo 

ocenjevali nižje kot zaposleni v zasebnih in katoliških šolah. Največ možnosti za 

supervizijo so imeli zaposleni v katoliških šolah, avtorji navajajo dejstvo, da mnogo 

katoliških šol omogoča in plačuje supervizijo za njihove šolske psihologe. Rezultati kažejo 

na to, da se možnost učinkovite supervizije pozitivno povezuje z zadovoljstvom pri delu.  

 

OD OSVETLITVE PROBLEMA K NAMENOM IN CILJEM  

 

Pregled preteklega raziskovanja kaže na to, da ima proučevanje organizacijske kulture, še 

bolj klime, v podjetjih v Sloveniji večletno tradicijo in kontinuiteto. Organizacijska klima 

je obravnavana tudi v povezavi z zadovoljstvom zaposlenih, oboje pa z namenom 

izboljšanja produktivnosti. Posebno vlogo pri oblikovanju klime imajo po mnenju 

raziskovalcev menedžerji. Tudi v tujih raziskavah je mogoče opaziti pomen raziskovanja 

klime v podjetjih, izpostavlja pa se pomen podporne in vključevalne klime za učinkovitost 

organizacij. 

Raziskave, ki se kulturi in klimi posvečajo v povezavi s šolo, se osredinjajo na šolsko ali 

razredno kulturo oziroma klimo v povezavi z njenim učinkom na vzgojno-izobraževalni 

proces in uspehe učencev ter kažejo na pozitivno korelacijo med oceno klime in kulture v 

povezavi z uspehi in zadovoljstvom. Podporna klima je izpostavljena kot tista, ki omogoča 

učencem doseganje uspehov. V zadnjih letih je raziskovanje potekalo tudi v povezavi z 

razumevanjem možnosti in pogojev za vključevanje skupin učencev s težavami v socialni 

integraciji v šolo. Rezultati kažejo na to, da sta vključevalna in podporna klima podlaga za 

možnost vključevanja in uspeh vseh učencev v šoli. Takšni rezultati se v grobem kažejo 

tako v slovenskem kot v tujem prostoru.  

Predvsem pri prenosu ugotovitev tujih raziskav v slovenski prostor pa velja opozoriti na 

previdnost. Izhajajoč iz dejstva, da šola ni izoliran sistem, je treba (po Prosser, 1999) 

upoštevati tudi prežetost šolske kulture z lokalno, ki ima nanjo močan vpliv. Glede na 

spremenljivo naravo klime pa je pri ocenah treba upoštevati tudi dejstvo, da gre (samo) za 

ocene trenutnega stanja (Ivančič, 2007). Dodajam še, da je tudi oceno zadovoljstva z delom 

treba razumeti v kontekstu posameznikovega sveta in izkušenj.  
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Redko ali pa sploh ne se v raziskovanju pojavlja proučevanje organizacijskih kulture in 

klime v odvisnosti od vrste šole (osnovna/srednja šola), v kontekstu delovnega mesta in 

doživljanja organizacijskih struktur, tudi v povezavi z zadovoljstvom zaposlenih, sploh 

svetovalnih delavcev in ravnateljev. Med pregledom raziskav tudi ni mogoče zaslediti 

raziskave, ki bi proučevala doživljanje vloge svetovalnih delavcev in ravnateljev na 

področju šolskih kulture in klime, kljub temu da so v teoretičnih okvirih omenjenih 

področij ravno ravnatelji razumljeni kot tisti, ki imajo na šolski kulturo in klimo, pa tudi 

zadovoljstvo zaposlenih, največji vpliv.  

Ravno zaradi redke raziskanosti področja organizacijskih kulture in klime v šoli v tej 

raziskavi dajem šoli v kontekstu kulture in klime posebno mesto.  

Šola je v družbi vedno prevzemala pomembno mesto in bila tudi zato raziskovana, 

proučevana in obravnavana, tako z vidika njene vloge, organizacije, ciljev, vrednot, 

načinov dela ter mnogih drugih področij, s katerimi so se ukvarjali strokovnjaki, za 

osmišljanje in razlago njene vloge, predvsem pa izboljšanje in iskanje novih načinov in 

oblik dela, za učinkovitejše doseganje njenega temeljnega cilja, to je vzgoje in 

izobraževanja otrok in mladostnikov. V izhodišču te raziskave pa je šola kot delovni 

prostor obravnavana predvsem z vidika zaposlenih in njihovega doživljanja organizacijskih 

procesov. Izpostavljam jo kot sistem z več podsistemi, kot organizacijo in skupnost. Šolski 

prostor je prostor srečevanja strokovnih delavcev in učencev (oziroma dijakov v srednji 

šoli), pa tudi drugih, ki se vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces. Ob tem se 

podrobneje osredinjam na tri skupine zaposlenih na šoli – vodstvo, svetovalne delavce in 

učitelje. Z vidika organizacije pogled na šolo v raziskavi določata njeni simbolna in 

psihološka podoba, ki se razkrivata z oceno organizacijskih kulture in klime.  

Središče raziskovanja sta organizacijski kultura in klima v šoli. Kultura kot jedrna 

značilnost organizacije (Cameron in Quinn, 2011, str. 20–21), ki se operacionalizira kot 

zaznava prevladujočih vrednot (Babnik, 2011, str. 23) in predstavlja simbolno plat 

človeške narave, pripisovanje smislov in pomenov (Sergiovanni in Starratt, 1993, str. 82). 

Organizacijska klima pa se nanaša na psihološki del našega delovanja v organizaciji, v 

katerem se odraža medsebojno življenje na šoli (prav tam), in predstavlja celoto občutkov, 

odnosov in zaznavanj posameznikov (Cameron in Quin, 2011, str. 20–21) ter se 

operacionalizira kot zaznava prevladujočih praks (Babnik, 2011, str. 23). Zanima me, 

kako ravnatelji, svetovalni delavci in učitelji doživljajo in ocenjujejo kulturo in klimo 

ter kje vidijo svojo vlogo pri njunem soustvarjanju. Ob predpostavki, da sta kultura 
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in klima recipročno povezani z zadovoljstvom in delom zaposlenih, je predmet 

raziskovanja tudi zadovoljstvo zaposlenih z delom. Predvsem v drugem delu raziskave 

težišče zaradi poglobljenega vpogleda v omenjeno problematiko prehaja na skupino 

ravnateljev in svetovalnih delavcev. 

 

Namen naloge je tako raziskati: 

 kakšno organizacijsko kulturo prepoznavajo zaposleni na slovenskih osnovnih in 

srednjih šolah, kako ocenjujejo klimo na šolah in kakšno klimo bi si želeli; Rezultati te 

ocene bodo prispevali k vedenju o organizacijski kulturi na slovenskih šolah,o prevladujoči 

klimi, organizacijskih procesih na šoli ter o vlogi zaposlenih. Poleg tega bodo izhodišče za 

nadaljnje načrtovanje razvoja šole v smeri učeče se skupnosti, tako na ravni konkretnih 

praks v šoli, kot z vidika oblikovanja šolske politike; 

 kakšno je zadovoljstvo zaposlenih. Ob predpostavki, da je za učinkovito doseganje 

ciljev v šoli pomembno tudi zadovoljstvo zaposlenih, bodo rezultati ocene zadovoljstva 

osvetlili doživljanje zadovoljstva zaposlenih s posameznimi vidiki dela, organizacije in 

procesov, osvetlili povezavo med zadovoljstvom, šolsko kulturo in šolsko klimo ter služili 

kot podlaga za oblikovanje spodbudnega in podpornega okolja, ki bo zaposlenim 

omogočalo zadovoljevanje njihovih potreb;  

 osvetliti vlogo, polje in izzive za delovanje socialnih pedagogov in drugih 

zaposlenih v svetovalni službi ter na mestu ravnatelja, predvsem na področjih ocenjevanja, 

oblikovanja in spreminjanja kulture in klime. S tem želim doprinesti k razvoju teorije 

svetovalnega dela in vodenja šole, obenem pa tudi prispevati k razvoju stroke socialne 

pedagogike na področju menedžmenta v šolstvu ter na splošno k razvoju dela z ljudmi 

znotraj organizacije. 

 

Glede na namen sem si zastavila te cilje raziskave: 

 raziskati pomen šolskih klime in kulture v povezavi z zadovoljstvom zaposlenih; 

 ugotoviti, ali se kažejo razlike v šolskih kulturi in klimi med različnimi vrstami šol 

in med podsistemi v šolah (vodstvo, svetovalna služba, učitelji); 

 ugotoviti, kako se prepoznana klima razlikuje od predstave o želeni klimi, v katerih 

vidikih se razlikuje ter kakšni so ti razkoraki; 
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 ugotoviti, v kakšni povezavi sta klima in kultura z zadovoljstvom pri delu, z 

motivacijo za zamenjavo delovnega mesta ter z motivacijo za izbiro bolniške 

odsotnosti zaradi slabega počutja v službi; 

 ugotoviti, kako svetovalni delavci in ravnatelji doživljajo šolski kulturo in klimo ter 

kje v procesu njunega oblikovanja in spreminjanja vidijo svojo vlogo; 

 opredeliti polje delovanja svetovalnih delavcev in ravnateljev na področju 

ocenjevanja ter spreminjanja šolskih kulture in klime. 

 

Obravnavanje organizacijskih kulture in klime kot pomembnih dejavnikov skupinske 

dinamike je ob predpostavki, da je ena izmed kompetenc socialnih pedagogov delo s 

skupinami, pomembno za socialno pedagogiko. Aktualnost obravnavane teme se poleg 

omenjenega kaže še v osredinjenosti na sistemski pogled na procese, organizacijo in 

posameznike, ki so v šoli zaposleni, ter v poudarjenem pomenu vzpostavljanja kakovostnih 

odnosov in spodbudnega okolja, pa tudi v dejstvu, da socialni pedagogi nemalokrat 

zasedamo delovna mesta v svetovalni službi kot izvajalci dodatne strokovne pomoči in tudi 

kot ravnatelji.  

Znanstveni prispevek te raziskave je v teoretičnih spoznanjih s področij organizacijskih 

kulture in klime – v odkritju pomembnih značilnosti in dimenzij šolske kulture ter ključnih 

dejavnikov za izboljšanje klime v šoli, oboje (tudi) v povezavi z zadovoljstvom, vodenjem 

in svetovalnim delom. Pomemben doprinos k teoriji so ugotovitve in primerjava med 

osnovnimi in srednjimi šolami ter podsistemi v šoli. Celovit vpogled v vlogo svetovalnega 

delavca in ravnatelja, njegovo delo v procesu oblikovanja, ocenjevanja in spreminjanja 

kulture in klime pa prispeva k oblikovanju teorije svetovalnega dela in vodenja šol.  
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OPIS RAZISKOVALNEGA PROCESA 

 

Organizacijski kultura in klima sta pojava, ki ju je z vidika uporabnosti in iskanja rešitev 

sicer smotrno proučevati znotraj ene organizacije in na podlagi rezultatov pripraviti načrt 

spreminjanja in izboljšanja organizacije. Ob predpostavki, da na šolsko kulturo vpliva tudi 

kulturno okolje, v katerega je šola umeščena, je smiselno na kulturo pogledati tudi širše in 

tako ugotoviti skupne značilnosti šolske kulture v slovenskih šolah. V nadaljevanju sta me 

zanimala tudi prevladujoča klima in zadovoljstvo z delom na slovenskih šolah.  

V prvem delu raziskave se tako osredinjam na oceno organizacijskih kulture in klime ter 

zadovoljstva pri delu na slovenskih osnovnih in srednjih šolah z vidika strokovnih 

delavcev, ki so zaposleni na šoli.  

V povezavi s temeljnim namenom naloge in želenim doprinosom rezultatov k razvoju 

teorije svetovalnega dela in vodenja šol ter stroke socialne pedagogike, ki se v kontekstu 

kulture in klime v šoli povezuje z vlogo svetovalne službe in vodstva šole, je težišče 

drugega dela raziskave na bolj poglobljenem doživljanju ter oceni kulture in klime pri 

ravnateljih in svetovalnih delavcih. Od prvotne osredinjenosti na vlogo svetovalne službe 

sem raziskovanje tudi zaradi ugotovitev v teoretičnih izhodiščih, v katerih se izkazuje 

pomembna vloga vodstva pri oblikovanju, vzdrževanju in spreminjanju organizacijskih 

kulture in klime, razširila še na skupino ravnateljev. 

Takšna raznolikost v namenih in ciljih je narekovala izbiro metodologije in načina 

raziskovanja. Mesec (1998) v kontekstu primerjav razlikuje kvalitativne raziskave od 

kvantitativnih po vrsti značilnosti, ki jih lahko povzamem v tri širše skupine glede na 

temeljna vprašanja, ki zadevajo usmeritev in potek raziskave. V prvi skupini sta odnos do 

vprašanja, katerega položaj je izhodišče in težišče raziskave, in namen raziskave. Druga 

pomembna razlika je v metodoloških značilnostih – kako raziskava poteka. Tretja skupina 

razlik pa zadeva razmerje med raziskavo in teorijo (značilnosti oblikovanja teorije). Z 

izrazom »kvalitativna raziskava« avtor označuje raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno 

izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v kateri 

je to gradivo tudi obdelano in besedno analizirano. Z izrazom »kvantitativna raziskava« pa 

opredeljuje raziskavo, pri kateri glavno izkustveno gradivo sestavljajo podatki, dobljeni s 

standardiziranimi merskimi postopki in analizirani z matematičnimi in statističnimi 

metodami. 
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Raziskave, ki se ukvarjajo z ocenjevanjem klime v posameznih organizacijah, v glavnem 

temeljijo na kvantitativnih metodoloških pristopih, kar se pogosto pokaže kot 

pomanjkljivo, saj ocenjevanje klime potrebuje širši okvir, ki ga s temi metodami ne 

zajamemo (Ivančič, 2007, str. 480). Za odpravljanje pomanjkljivosti obravnavanja in 

raziskovanja teme samo z enega vidika ter ob upoštevanju zgornjih razlik in priporočil za 

raziskovanje je v raziskavi o organizacijskih kulturi in klimi v šoli uporabljen kombiniran, 

in sicer komplementaren pristop k raziskovanju, ki je po Lobe (2006, str. 10–13) manj 

znana različica združenih metod, v okviru katere raziskovalec želi pojasniti, dopolniti, 

razložiti in obogatiti rezultate ene metode z rezultati druge, nam pa odpira možnosti za bolj 

celosten pristop k merjenju, analizi in interpretaciji.  

V prvem delu raziskave je bil izbran kvantitativni način raziskovanja, za poglobljen uvid v 

problematiko pa dopolnjen z drugim kvalitativnim delom. Tak načrt avtorica (prav tam) 

imenuje zaporedni pojasnjevalni načrt. Študija s takšnim načrtom se po njenih besedah 

običajno začne z zbiranjem in analizo kvantitativnih podatkov, temu pa sledita še zbiranje 

in analiza kvalitativnih podatkov. Metodi sta združeni šele na stopnji interpretacije, v kateri 

kvalitativni rezultati služijo za dodatno razlago in interpretacijo kvantitativnih.  

Raziskovanje organizacijskih kulture in klime v šoli je skladno s povedanim potekalo v 

dveh večjih delih. V prvem, kvantitativnem delu so bili zaposleni na slovenskih osnovnih 

in srednjih šolah povabljeni k reševanju vprašalnika o organizacijski kulturi, klimi in 

njihovem zadovoljstvu pri delu. Po analizi rezultatov sem v drugem delu raziskave 

opravila intervjuje z ravnatelji in svetovalnimi delavci, ki so že v prvem delu pokazali 

zanimanje za sodelovanje v nadaljevanju raziskave. Po opravljeni kvalitativni analizi 

zapisov pogovorov sem rezultate združila na stopnji interpretacije. Podroben postopek 

celotne raziskave navajam v nadaljevanju.  

 

Opis prvega dela raziskave 

 

V prvem (kvantitativnem) delu raziskave sem raziskovala organizacijski kulturo in klimo 

na šoli tako, da so bili v središču pozornosti posamezne dimenzije kulture in klime, 

motivacija za zamenjavo službe in izbiro bolniške odsotnosti ter zadovoljstvo pri delu, in 

sicer v odvisnosti od vrste in velikosti šole ter delovnega mesta (podsistema v šoli: učitelji, 

svetovalni delavci, ravnatelji). 
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Hipoteze 

 

Skladno z dosedanjimi raziskavami ter teoretičnimi dognanji sem postavila te hipoteze: 

H1:V obstoječi kulturi in klimi so razlike glede na velikost in vrsto šole ter podsistem. 

H1.1: Velikost šole je povezana z ocenama kulture in klime. 

H1.2: Na osnovni šoli zaposleni prepoznajo močnejšo kulturo in boljšo klimo kot na 

srednji.  

H1.3: Med osnovno in srednjo šolo obstajajo pomembne razlike med prepoznano in 

želeno klimo. 

H2: Ocena šolske kulture se pozitivno povezuje z oceno obstoječe šolske klime. 

H3: Ocena šolske klime se negativno povezuje z motivacijo za zamenjavo službe in 

bolniškimi odsotnostmi. 

H4: Oceni šolskih kulture in klime se pozitivno povezujeta z zadovoljstvom pri delu. 

 

Vprašalnik 

 

Za pridobivanje podatkov, s katerimi sem pozneje preverila postavljene hipoteze, sem 

uporabila metodo spraševanja, kot tehniko pa vprašalnik, ki je bil sestavljen iz več delov.  

 

Obsegal je: 

 uvodni nagovor, povabilo k izpolnjevanju in navodilo za izpolnjevanje; 

 vprašalnik za oceno organizacijske kulture; 

 vprašalnik za oceno organizacijske klime; 

 vprašalnik za merjenje zadovoljstva pri delu; 

 dodatna vprašanja, ki so se nanašala na delovno okolje, zaposlitev ter željo po 

zamenjavi zaposlitve in izbiro bolniške odsotnosti; 

 možnost za nadaljnje sodelovanje v drugem delu raziskave; 

 zahvalo. 

V nadaljevanju nekoliko podrobneje predstavljam posamezne večje dele vprašalnika. 

 

Vprašalnik o organizacijski kulturi 

Za merjenje organizacijske kulture na šoli sem uporabila vprašalnik, ki ga za ugotavljanje 

organizacijske kulture v šoli predlagata Thomas J. Sergiovanni in Robert J. Starratt (1993, 
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str. 95–97) in se v izvorni obliki imenuje The School Culture Inventory: Identifying 

Guiding Beliefs (SCI:IGB). Avtorja poudarjata pomen opisa oziroma ocene organizacijske 

kulture, ki naj omogoči poznejše razumevanje, evalvacijo in spreminjanje kulture. S 

SCI:IGB vprašalnikom lahko zaposleni na šoli (ali raziskovalci) identificirajo šolsko 

kulturo tako, da raziščejo strukturo (svojih) šolskih prepričanj, ki v okviru trditev 

predstavljajo temeljne dimenzije organizacijske kulture na šoli. Ko govorim o strukturi 

prepričanj, pa ne govorim o prepričanjih na splošno in odprto ter o neki splošni kulturi. 

Posamezne trditve in dimenzije kulture v vprašalniku imajo v ozadju skrito ideologijo o 

specifični kulturi, vprašani pa se med svojim razmišljanjem opredeljuje točno do te kulture. 

Ker se v nadaljevanju raziskovanja osredotočam na moč kulture, je to pomembno razumeti 

v kontekstu te specifične kulture. Uporaba izrazov organizacijska kultura in šolska kultura 

v nadaljevanju te raziskave pomeni poimenovanje za kulturo učeče se skupnosti, čeprav 

tega izraza ne uporabljam ves čas.  

Vprašalnik izhaja iz knjige Supervision – A redefinition (Sergiovanni in Starratt, 1993). 

Razumevanje šole kot učeče se skupnosti je po mnenju avtorjev podlaga za razumevanje 

šole in njenega doživljanja pri posameznikih, ki se v njej srečujejo. Raziskovanje šolskih 

kulture in klime je temelj za njuno prepoznavanje in spreminjanje, supervizija pa ključ do 

uspešnega spreminjanja šole v smeri »zdrave šole«.  

Za ocenjevano, specifično/posebno organizacijsko kulturo, kot se kaže iz postavljenih 

trditev, je značilno, da so cilji jasni in kot taki vodijo zaposlene pri delu in omogočajo 

vrednotenje kakovostnega dela. V tej kulturi se cenijo dosežki in znanje ter iskanje novih 

idej, posamezniki, ki napredujejo in hkrati pomagajo drugim, skrb za dobro počutje vseh, 

poštenost odkritost in identifikacija s šolo. Odločanje je razpršeno, odločajo tisti, ki jih 

stvar najbolj zadeva, ki neko delo opravljajo in so glede na problem in okoliščine najbolj 

kompetentni, ne glede na hierarhijo. Vsi imajo enak dostop do informacij in enake razmere 

za delo. Postavljeni pa so visoki standardi, zavezanost k najvišjim načelom, različni stili in 

metode dela pa cenjeni in ne ogrožajo doseganja cilja.  

Zaradi naravnanosti te specifične kulture k učenju, napredovanju in dosežkom hkrati s 

skrbjo za posameznika, njegove potrebe in počutje, to šolsko kulturo poimenujem kulturo 

učeče se skupnosti. Skladno z rezultati vprašalnika, ki po besedah avtorjev (prav tam) 

kažejo na moč kulture na šoli, se šole torej razvrščajo na kontinuumu od šibke do močne 

kulture učeče se skupnosti. Ko v nadaljevanju predstavljam in interpretiram rezultate ter 

govorim o šolski kulturi, to razumem kot kulturo učeče se skupnosti, zato je izsledke treba 
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in pomembno razumeti v kontekstu upoštevanja te specifične kulture in zavzemanja 

kritične distance do vsebinsko različnih možnih, a močnih kultur.  

  

Vprašalnik je bil v slovenskem prostoru uporabljen v okviru raziskave Zlatka Trillerja 

Spreminjanje organizacijske kulture v osnovni šoli (2000), prevedel in priredil ga je dr. 

Janez Bečaj. V izvirniku in prevodu je vseboval 10 dimenzij oziroma 30 trditev. Po 

priporočilu Trillerja (2000, str. 213) ob koncu njegove raziskave sem ob ponovni uporabi 

vprašalnika izločila trditve, za katere po opravljenih analizah avtor priporoča izločitev 

(trditve št. 2, 4, 7, 12, 17, 24, 25, 27 in 29), tako da ima vprašalnik zdaj enaindvajset 

trditev, pri dimenziji odločanje še vedno tri, pri drugih dimenzijah pa dve trditvi. Izločitev 

je bila upoštevana tudi pri oblikovanju rangov oziroma razredov pri predstavitvi skupnih 

rezultatov ocene organizacijske kulture. Iz vprašalnika za organizacijsko kulturo sem 

izločila tudi odprto vprašanje, v katerem se je predvidevalo, da vprašani napišejo primer za 

posamezno dimenzijo. Odprto vprašanje je v izvirniku vprašalnika služilo dodatni 

pojasnitvi ocene kulture. Ta namen sem dosegla v drugem (kvalitativnem) delu raziskave, 

zato izločitev dodatnega vprašanja pri posameznih dimenzijah.  

Pri posameznih trditvah so vprašani na štiristopenjski lestvici ocenili, kako pogosto veljajo 

za njihovo šolo, pri čemer je ocena 1 pomenila, da trditev nikoli ne velja, 2 – včasih velja, 

3 – pogosto velja in 4 – vedno velja. Skupni rezultat za skupino – povprečje individualnih 

rezultatov, ki se je kot sem že omenila razvrstil na kontinuumu od zelo slabe do zelo 

močne kulture, predstavlja oceno kulture. Višji ko je ta rezultat, o močnejši kulturi učeče 

se skupnosti govorimo (Sergiovanni in Starratt, 1993, str. 97).  

 

Zaradi boljše preglednosti sem trditve za obravnavo in analizo rezultatov po koncu zbiranja 

podatkov poimenovala s krajšim opisom – kodo. Okrajšave, ki jih uporabljam med 

prikazom rezultatov, navajam v tabeli 1. 

 

Tabela 1: Izvorne ubeseditve in okrajšave trditev dimenzij organizacijske kulture 

Izvorna ubeseditev Okrajšava 

Na šoli imamo jasno izdelane cilje, ki nas usmerjajo pri delu in s 

katerimi je mogoče vrednotiti kakovost dela posameznika.  
jasnost ciljev 

Odločanje na šoli je usklajeno s cilji šole. usklajenost odločanja s cilji 

Na šoli podpiramo samostojnost delavcev, ki je usklajena s 

splošno sprejetimi vrednotami (pogledi, pričakovanji).  

podpora samostojnosti 

delavcev 
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Izvorna ubeseditev Okrajšava 

Na šoli smo prepričani, da morajo imeti vsi (učitelji, vodstvo šole 

in druge službe) enak dostop do informacij in možnosti za delo.  
enak dostop do informacij 

Na šoli smo prepričani, da naj bo odločanje, kolikor je le mogoče, 

prepuščeno tistemu, ki to delo opravlja.  

odločanje tistemu, ki delo 

opravlja 

Na šoli smo prepričani, da o tem, kaj je prav, odločajo predvsem 

tisti, ki jih to najbolj zadeva.  

odločanje tistemu, ki ga 

najbolj zadeva 

Na šoli smo prepričani, da naj odločajo predvsem tisti, ki so glede 

na problem in okoliščine najbolj kompetentni, ne glede na 

siceršnjo hierarhijo.  

odločanje najbolj 

kompetentnemu 

Na šoli cenimo, če ljudje občutijo šolo kot svojo in se z njo 

identificirajo.  
identifikacija s šolo 

Na šoli cenimo tiste učitelje, ki radi pomagajo drugim, in tiste, ki 

napredujejo pri svojem delu.  

cenjenost pomoči in 

napredovanja 

Na šoli smo prepričani, da bodo učitelji naredili tisto, kar je za 

šolo najboljše, če je to le mogoče.  

zaupanje v najboljše mogoče 

ravnanje 

Na šoli smo prepričani, da so učitelji dovolj sposobni, da se prav 

odločajo.  
zaupanje v odločitve 

Na šoli imamo postavljena visoka pričakovanja in standarde za 

delo učiteljev in učencev.  
visoki standardi za delo 

Na šoli cenimo občutek za skupnost in medsebojno spodbujanje, 

ki pomaga ljudem, da dobro delajo in s tem napredujejo. 

občutek za spodbujanje in 

skupnost 

Na šoli cenimo učitelje in učence, ki so pri iskanju novih idej 

pripravljeni tudi tvegati.  

cenjenost novih idej in 

tveganja 

Na šoli cenimo dosežke in znanje pri učiteljih in učencih.   cenjenost dosežkov 

Na šoli cenimo skrb za dobro počutje vseh članov šolskega 

kolektiva.  
skrb za dobro počutje 

Na šoli obstaja osebni interes za delo in poklicno kariero vsakega 

učitelja posebej.  

osebni interes za delo in 

uspeh 

Na šoli cenimo poštenost in odkritost v besedi in pri delu.  poštenost in odkritost 

Na šoli jasno izražamo zavezanost najvišjim osebnim in etičnim 

prepričanjem.  

zavezanost najvišjim 

načelom 

Na šoli cenimo različnost stilov poučevanja. 
cenjenost različnih stilov 

poučevanja 

Na šoli znamo različne stile in metode povezati tako, da skupni 

cilji in vrednote niso ogroženi.  

povezanost različnih stilov s 

ciljem 

 

Vprašalnik o organizacijski klimi 

Za merjenje organizacijske klime na šoli sem uporabila vprašalnik, ki ga za ugotavljanje 

organizacijske klime v šoli prav tako priporočata Thomas J. Sergiovanni in Robert J. 
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Starratt (1993, str. 83). V izvirni obliki se vprašalnik imenuje Organizational Climate 

Questionnaire (OCQ). Vprašalnik vsebuje sedem dimenzij, ki določajo, ali je šolska klima 

odprta, podporna in spodbuja učenje oziroma je zaprta ter ovira učenje, delo in 

zadovoljevanje potreb na delovnem mestu (prav tam, str. 82). Vse dimenzije so opisane, 

vprašani pa vabljeni, da njihovo vrednost ocenijo na desetstopenjski lestvici, pri čemer sta 

podana opisa vrednosti 1 in 10. Za oceno posamezne dimenzije klime vprašani za enako 

trditev oziroma dimenzijo ocenijo, kakšno vrednost bi si želeli, in tako izkažejo oceno 

želene klime v šoli. Tudi ta vprašalnik je prevedel dr. Bečaj in ga uporabil v že omenjeni 

raziskavi. Bečaj mu je dodal dve dimenziji – nadzor nad izvajanjem temeljnih nalog ter 

odprtost za probleme, tako da ima uporabljeni vprašalnik devet dimenzij organizacijske 

klime.  

Z vidika ocene klime rezultate razumemo tako: Višji ko je povprečni rezultat ocen na 

desetstopenjski lestvici, boljša (bolj odprta, podporna) je klima v skupini, člani v njej se 

počutijo varnejše, bolj sprejete in so pripravljeni več tvegati, se učiti in posledično bolje 

rešujejo probleme (prav tam). 

Zaradi boljše preglednosti pri prikazu rezultatov vrednosti 1 in 10 pri posameznih 

postavkah navajam v naslednji tabeli, v poglavju Ocena organizacijske klime glede na 

posamezne dimenzije, za ocenjeno dejansko klimo in oceno želenega stanja pa samo 

številčne vrednosti.  

 

Tabela 2: Ubeseditev vrednosti 1 in 10 pri posameznih postavkah vprašalnika o 

organizacijski klimi na šoli 

Ubeseditev vrednosti 1 Postavka Ubeseditev vrednosti 10 

Zaposleni imamo občutek, da je 

vse določeno in se moramo 

predvsem podrejati pravilom v 

organizaciji. 

podrejenost 

Zaposleni imamo občutek, da 

lahko v pomembni meri ravnamo 

po lastnem preudarku.  

Posameznikom ni priznana 

samostojnost. Odgovorni so le za 

točno izpolnjevanje navodil. 

razdeljenost 

odgovornosti 

Posameznikom je priznana visoka 

stopnja samostojnosti in s tem tudi 

odgovornost za lastne odločitve.        

Kriteriji, po katerih se ocenjuje 

kvalitetno delo, so zelo nizki ali pa 

jih sploh ni.  

kriteriji za 

kvalitetno delo 

Kriteriji, po katerih se ocenjuje 

kvalitetno delo, so jasni in 

zahtevni. 

Dobro delo je prezrto, za slabega 

so ljudje kritizirani ali kaznovani.   
nagrajevanje 

Ljudje dobivajo za svoje delo 

veliko potrditev in priznanj. 
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Ubeseditev vrednosti 1 Postavka Ubeseditev vrednosti 10 

Organizacija je kaotična in 

zmedena, brez jasnih ciljev. 

jasnost 

organizacije 

Organizacija je dobro 

organizirana in ima jasno 

definirane cilje. 

V organizaciji ni medsebojne 

sprejetosti in podpore. 

sprejetost in 

podpora 

 

Medsebojno sprejemanje in 

pomoč sta zelo značilna za to 

organizacijo. 

Ljudje ne prevzemajo radi vodenja, 

vodstveni funkciji se izogibajo, raje 

sledijo navodilom. 
vodenje 

Ljudje radi prevzemajo vodenje, 

ko gre za njihovo strokovno 

področje. Dobro vodenje je 

cenjeno. 

Če kdo ne izpolnjuje svojih 

obveznosti, se mu praviloma ne 

zgodi nič. Vodstvo morda za to niti 

ne ve. 

nadzor nad 

izvajanjem nalog 

Vodstvo ima dober pregled nad 

tem, kako so opravljene osnovne 

obveznosti in tudi sproti reagira 

na kršitve.  

Bolje je, da je človek tiho o svojih 

problemih na delovnem mestu. To 

bi namreč kolegi lahko razumeli 

kot nemoč ali nesposobnost. 

odprtost za 

probleme 

Običajno je, da se javno govori o 

problemih na delovnem mestu, saj 

so nujni sestavni del vsakega dela. 

 

Vprašalnik o zadovoljstvu z delom 

Za merjenje stopnje zadovoljstva z delom je bil v dogovoru s podjetjem Biro Praxis 

uporabljen del vprašalnika z naslovom Vprašalnik za ugotavljanje klime in zadovoljstva v 

organizacijah, ki se uporablja v Projektu za primerjalno raziskovanje organizacij SiOK – 

Organizacijska klima v Sloveniji. 

Vprašani so zadovoljstvo z delom ocenjevali v enajstih postavkah, ki so se nanašale na 

posamezne dimenzije zadovoljstva. Stopnjo zadovoljstva so ocenili na petstopenjski 

lestvici, pri čemer je 1 pomenilo, da so z omenjenim vidikom zadovoljstva zelo 

nezadovoljni, 2 – nezadovoljni, 3 – srednje zadovoljni, 4 – zadovoljni in 5 – zelo 

zadovoljni. 

 

Dodatna vprašanja 

Z dodatnimi vprašanji so vprašani opredelili okoliščine svoje zaposlitve ter doživljanja 

obremenitev in iskanja rešitev ob njih. Opredelili so vrsto šole, na kateri so zaposleni, in 

izbirali med možnostma osnovna in srednja šola. Svojo vlogo v šoli so opredelili tako, da 

so izbrali med delovnimi mesti ravnatelj/-ica, učitelj/-ica, svetovalni delavec/delavka. 

Velikost šole, s katere zaposleni prihajajo, je določalo število zaposlenih strokovnih 

delavcev na njej. Vprašani so izbirali med možnostma do štirideset in več kot štirideset 
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zaposlenih. Zadnji del vprašalnika je obsegal vprašanji o motivaciji za zamenjavo 

zaposlitve in odločitev za bolniško odsotnost zaradi slabega počutja v službi. Pri prvem so 

vprašani označili, kako pogosto razmišljajo, da bi v prihodnjih letih zamenjali službo, če bi 

bilo to mogoče, in izbirali med možnostmi pogosto mislim na to, včasih pomislim na to ter 

nikoli ne pomislim na to. Enako označevanje pogostosti so vprašani uporabili pri vprašanju 

»Če pomislite na svojo trenutno zaposlitev, ali zaradi slabega počutja v službi, kdaj 

pomislite, da bi odšli na bolniško?« S tem vprašanjem sem želela preveriti, kako pogosto 

vprašani vidijo bolniško odsotnost kot začasen izhod, odmik od delovnega okolja, v 

katerem vlada slaba klima. V tem kontekstu je slabo počutje razumljeno kot posebno slabo 

počutje, ki izhaja iz doživljanja slabe klime na delovnem mestu.  

 

Značilnosti celotnega vprašalnika 

Po pregledu trditev, vključenih v vprašalnika o organizacijskih kulturi in klimi v šoli, bi se 

lahko pojavilo vprašanje, ali morda ta ne merita iste dimenzije in ali nista tako ocenjevani 

kultura in klima enaki. To vprašanje izpostavljata tudi Sergiovanni in Starratt (1993, str. 

97), pa vendar ugotovita, da sta kljub občasnemu prekrivanju kultura in klima vsaka zase 

nekaj unikatnega in ju kot takšni velja tudi proučevati. Odgovor na vprašanje o enakosti ali 

različnosti merjenih dimenzij vprašalnikov za oceno kulture in klime v šoli sem preverila 

tudi s faktorsko analizo obeh lestvic. Trditve z obeh lestvic sem faktorizirala, analiza 

(Oblimin poševnokotna faktorska rešitev) pa je pokazala pet smiselnih faktorjev, pri čemer 

vse trditve (spremenljivke) vprašalnika o organizacijski klimi določajo en faktor, trditve 

vprašalnika o organizacijski kulturi pa preostale štiri. Le spremenljivka podrejenost 

nekoliko določa tudi enega izmed faktorjev kulture (v predhodno opravljeni Varimax 

pravokotni faktorski rešitvi je določala oba faktorja). Iz takšne faktorske rešitve sklepam, 

da vprašalnika ne merita iste dimenzije in obdržim predpostavko o ločeni obravnavi 

kulture in klime v nadaljevanju raziskave.   

 

Celoten vprašalnik je bil zasnovan elektronsko in so ga vprašani izpolnjevali s pomočjo 

spleta. Izpolnjevanje vprašalnika je bilo anonimno, razen v primeru, ko so se na koncu 

vprašani odločili, da želijo sodelovati tudi v drugem delu raziskave in v ta namen pustili 

podatke o dosegljivosti.  

Ker so bili vsi deli vprašalnika (razen dodatnih dveh vprašanj, ki sem ju dodala jaz) v 

Sloveniji v podobnih projektih že uporabljeni, ga z vidika vsebinskega preverjanja 
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razumljivosti nisem testirala v pilotski skupini. V manjši skupini pa sta bili preverjeni 

oblikovna in tehnična stran izvedbe elektronskega anketiranja.  

Navodila za reševanje so bila jasna, sodelovanje prostovoljno, čas za izpolnjevanje pa 

zaradi prednosti elektronskega anketiranja neopredeljen in prilagodljiv. Reševanje je 

vprašanim vzelo približno dvajset minut. K sodelovanju so bili povabljeni po elektronski 

pošti, tako so se lahko ob morebitnih vprašanjih obračali name tudi prek elektronske pošte 

in na telefonsko številko, ki so jo našli v uvodnem dopisu elektronskega sporočila.  

V odzivih na vprašalnik se je pojavila kritika obsežnosti in zahtevnosti njegovih besedilnih 

delov, ki je morda nekaj vprašanih, ki so vstopili v sistem reševanja, od tega odvrnilo.  

Veljavnost in zanesljivost vprašalnikov za merjenje organizacijskih kulture in klime ter 

zadovoljstva je bila preverjena s faktorsko analizo in koeficientom Cronbach alpha. Po 

opravljeni faktorski analizi trditev vprašalnika o organizacijski kulturi je ta pokazala štiri 

smiselne faktorje, visoke vrednosti koeficientov korelacije med njimi pa njihovo 

povezanost. Štiri faktorske rešitve se tako razlikuje od predvidenih sedmih dimenzij, kot 

jih predvidevata Sergiovanni in Starratt (1993). V nadaljevanju tako, razen v opisu 

rezultatov, ne operiram s posameznimi dimenzijami in trditvami, ampak s skupno oceno 

kulture učeče se skupnosti. Faktorski rešitvi za vprašalnika o organizacijski klimi in 

zadovoljstvu zaposlenih predstavljam v poglavjih Organizacijska klima na šoli – od 

postavk do novih faktorjev in Zadovoljstvo pri delu v okviru novih dimenzij. Tudi v tabeli 

3 predstavljene vrednosti koeficienta Cronbach alpha kažejo na zanesljivost vprašalnika. 

Visoke vrednosti Cronbach alphe kažejo na to, da vse trditve znotraj posameznega dela 

statistično govoreč merijo isto dimenzijo, v prvem primeru organizacijsko kulturo, v 

drugem klimo in v tretjem zadovoljstvo pri delu.  

 

Tabela 3: Koeficient zanesljivosti Cronbach alpha za posamezne dele vprašalnika 

Lestvica Cronbach alpha 

organizacijska kultura 0,932 

organizacijska klima 0,876 

zadovoljstvo pri delu 0,805 

 

Potek zbiranja podatkov in način vzorčenja 

Prvotni načrt poteka raziskave je obsegal vključitev reprezentativnega vzorca šol 

(naključno izbranih 45 osnovnih šol, kar je 10 odstotkov, in 45 srednjih šol, kar je 24,9 

odstotka,) v sodelovanje. Pozneje se je zaradi razlogov, ki jih navajam v nadaljevanju, 

pokazala priložnost, da k sodelovanju povabim vse osnovne in srednje šole v Sloveniji.  
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Zamisel klasičnega anketiranja oziroma pošiljanja vprašalnikov po pošti na osnovne in 

srednje šole je prerasla v zamisel oblikovanja spletnega vprašalnika. Tudi Lozar Manfreda 

(2001, str. 56–65) navaja številne prednosti spletnega anketiranja. Med tistimi, ki so 

pomembne predvsem za raziskovalca, so preseganje geografskih ovir, dinamično 

prilagajanje vprašalnika, hitrost zbiranja ter računalniško zbiranje podatkov, ki omogoča 

manj napak pri vnosu v podatkovno bazo. Temu dodajam še finančni vidik ter 

predpostavko, da strokovni delavci v šolah uporabljajo več spletnih orodij ali vsaj 

elektronsko pošto. Ob upoštevanju povedanega in tega, da večino slabosti oziroma napak, 

ki jih lahko prinese elektronsko zbiranje podatkov, najdemo tudi pri klasičnem anketiranju, 

je uporaba spletne ankete omogočila tudi razširitev vzorca. Tako so bile k sodelovanju v 

raziskavi povabljene vse osnovne in srednje šole v Sloveniji, podatki so bili pridobljeni iz 

Evidence zavodov in programov, in sicer s Seznama osnovnih šol (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, 2010) in Seznama srednjih šol (prav tam). 

Ravnateljem osnovnih in srednjih šol je bilo poslano vabilo k sodelovanju v raziskavi. V 

vabilu sem osvetlila vrednost raziskave in dodala prošnjo po posredovanju vprašalnika še 

učiteljem in svetovalni delavki/delavcu ter povezavo do vprašalnika. K izpolnjevanju so 

bili vabljeni ravnateljica/ravnatelj, svetovalna delavka/svetovalni delavec/ in vsaj pet 

učiteljev šole (ravnateljem sem predlagala, naj vprašalnik posredujejo celotnemu 

učiteljskemu zboru, da pa preverijo, ali jih je izpolnilo vsaj pet). Po prvem pošiljanju 

vabila k sodelovanju se je izkazalo, da kar nekaj elektronskih naslovov šol v Evidenci ni 

pravilno vnesenih ali pa niso več veljavni. V teh primerih sem na spletnih straneh šol 

poiskala prave naslove in ponovno poslala vabilo k sodelovanju.  

Vabilo je bilo poslano 17. 11. 2011, čas za reševanje vprašalnika pa do 20. 1. 2012. Takrat 

sem na šole poslala zahvalo za sodelovanje in hkrati šole, ki se mojemu prvemu vabilu niso 

odzvale, še enkrat povabila, naj vprašalnik izpolnijo do 10. 3. 2012.  

V tabeli 4 predstavljam dinamiko izpolnjevanja vprašalnikov. 

 

Tabela 4: Število izpolnjenih vprašalnikov 

Datum Dokončani Predčasno končani Skupaj 

18. 12. 2011 11 3 14 

18. 1. 2012 308 112 420 

21. 1. 2012 315 115 430 

10. 3. 2012 361 128 489 
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Podatki v tabeli 4 kažejo, da je na spletni naslov vprašalnika vstopilo 489 zaposlenih, pri 

čemer jih je vprašalnik v celoti izpolnilo 361. Nepopolno izpolnjene ankete, torej tiste, ki 

jih je sistem zabeležil, ker so vprašani samo vstopili v vprašalnik in ga niso reševali, ter 

tiste, pri ki so ga po nekaj odgovorih nehali reševati, sem iz nadaljnje obravnave izključila 

in upoštevala samo dokončane. Nedokončane ankete so vprašani zaključili že pred koncem 

prvega dela. V poglavju Značilnosti celotnega vprašalnika sem že omenila kritiko 

obsežnosti besedilnih delov, v nekaj primerih so gotovo razlogi za predčasno končano 

izpolnjevanje tudi v razlogu, da zaposleni teme ne prepoznajo kot zanimivo in aktualno 

zanje, ali pa jih je preprosto pri reševanju kaj zmotilo in ga zato niso končali. Tudi 

manjkajočih vrednosti pri dokončanih vprašanjih ne pojasnjujem, ker se ne umeščajo na 

isto mesto oziroma v trditve vprašalnika, da bi glede na to lahko sklepala na 

pomanjkljivost trditve ali dela vprašalnika. Vprašalnik pa hkrati tudi ni omogočal, da bi 

vprašani lahko razložili, zakaj se pri posamezni trditvi niso opredelili.  

Tak način pridobivanja podatkov sicer ni omogočal vpogleda v to, katere šole so se vabilu 

odzvale, zato ne morem opredeliti števila šol v vzorcu. Na prvi pogled bi število 

ravnateljev sicer lahko nakazovalo število šol, vendar ni zanesljivo, saj lahko ravnatelj vodi 

tudi več šol, predvsem ko govorimo o srednjih. Spletni vprašalnik ni omogočal vpogleda v 

to, s katere šole zaposleni prihajajo, zato tudi ne morem opredeliti, koliko učiteljev se je s 

posamezne šole odzvalo povabilu. Evidenca izpolnjevanja omogoča le vpogled v delovno 

mesto ter vrsto in velikost šole zaposlenega, ki je vprašalnik izpolnjeval. To navajam kot 

pomanjkljivost načina in predstavitve vzorčenja.  

 

Vzorec učiteljev, svetovalnih delavcev in ravnateljev je bil pridobljen z naključnim 

vzorčenjem, natančneje – z vzorčenjem z elementi slučajnosti. V idealni situaciji, v kateri 

bi ravnatelji povezavo do vprašalnika res posredovali vsem zaposlenim na šoli, bi imeli vsi 

zaposleni enako možnost sodelovati v raziskavi. Zaradi anketiranja s spletnim 

vprašalnikom ni bilo mogoče preveriti prave izvedbe vzorčenja. Izkušnje iz prakse kažejo 

na to, da se povezave do takšnih vprašalnikov v različnih raziskavah na šolah posredujejo 

drugim zaposlenim iz tajništva ali jih posreduje ravnatelj prek skupne baze elektronskih 

naslovov zaposlenih, po kateri tudi drugače poteka obveščanje. Kot pomanjkljivost 

takšnega načina vzorčenja izpostavljam težave s preverjanjem načina vzorčenja, težave pri 

natančnejši opredelitvi vzorca in možnost, da vodstvo ali tajništvo sporočila ne bi 

posredovalo zaposlenim. V nadaljevanju vzorec predstavljam glede na vrsto šole, s katere 



 
122 

 

anketirani prihajajo, število strokovnih delavcev na njihovi šoli in delovno mesto, na 

katerem so zaposleni.  

 

Vzorec 

 

Vzorec zaposlenih, ki so vprašalnik izpolnili do konca, je tako obsegal 361 zaposlenih iz 

osnovnih in srednjih šol v Sloveniji, ki so zaposleni kot ravnatelji, učitelji ali svetovalni 

delavci na šolah z manj ali več kot 40 zaposlenimi strokovnimi delavci.  

Slika 1 predstavlja strukturo vzorca glede na vrsto šole, na kateri so vprašani zaposleni.   

 

 

Slika 1: Struktura vzorca glede na vrsto šole, s katere prihajajo zaposleni (n = 356) 

 

Glede na vrsto šole, na kateri so vprašani zaposleni, podatki zgornje slike kažejo, da je med 

vprašanimi na osnovnih šolah zaposlenih 66,57 odstotka oziroma 237, na srednjih šolah pa 

33,43 odstotka oziroma 119 anketiranih. Pet vprašanih se glede vrste šole, na kateri so 

zaposleni, ni opredelilo. Višji odstotek vprašanih, ki prihajajo iz osnovnih šol, v primerjavi 

s tistimi iz srednjih, je mogoče povezati z načinom vzorčenja in dejstvom, da je v Sloveniji 

tudi število osnovnih šol bistveno večje od števila srednjih. Po podatkih iz Evidence 

zavodov in programov (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2010) je osnovnih 

šol 450, srednjih pa 183. Glede na razliko v številu šol predvidevam tudi razliko v številu 

zaposlenih na osnovnih šolah v primerjavi s srednjimi.  
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Za pridobitev podatka o številu zaposlenih učiteljev, svetovalnih delavcev in ravnateljev na 

posameznih šolah in skupno sem se povezala s pristojnim ministrstvom in Statističnim 

uradom RS. Žal nisem uspela pridobiti natančne informacije, iz dostopne dokumentacije 

sem vzorec s populacijo lahko povezala le z vidika števila zaposlenih ravnateljev in 

svetovalnih delavcev. Slika 2 v nadaljevanju prikazuje vzorec glede na zaposlitev 

vprašanih.  

 

 

Slika 2:Struktura vzorca glede na delovno mesto zaposlenih (n = 358) 

 

Če na vzorec pogledam z vidika delovnega mesta vključenih v raziskavo, ugotovim, da je v 

vzorcu 17,3 odstotka ravnateljev (n = 62), največji delež, 60,6 odstotka (n = 217), so 

učitelji, svetovalnih delavcev je 22,1 odstotka (n = 79). Zastopanost glede na zaposlitev je 

razporejena skladno in sorazmerno z zastopanostjo teh delovnih mest v šoli. Trije vprašani 

se o delovnem mestu niso opredelili. V šolskem letu 2011/2012, ko je potekalo anketiranje, 

je bilo na slovenskih osnovnih in srednjih šolah zaposlenih 563 ravnateljev. Vzorec 

ravnateljev, ki so sodelovali v raziskavi, tako predstavlja 11 odstotkov vseh ravnateljev. 

Število svetovalnih delavcev v vzorcu pa predstavlja 14 odstotkov vseh zaposlenih 

svetovalnih delavcev (79 od 561 vseh). Podatka o skupnem številu učiteljev v tem šolskem 

letu ni bilo mogoče pridobiti.  
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Ob merilu, da velikost šole določa število zaposlenih strokovnih delavcev in postavljeni 

ločnici med manjšo in večjo šolo, 40 strokovnih delavcev, je bilo v raziskavo vključenih 

41,1 odstotka (n = 148) zaposlenih z manjših šol in 58,9 odstotka (n = 212) z večjih, eden 

pa se o številu strokovnih delavcev na svoji šoli ni opredelil. Podatki o številu zaposlenih 

na šolah, ki bi omogočali opredelitev števila šol, v katerih je zaposlenih manj kot 40 

strokovnih delavcev in šol z več kot 40, kot sem že omenila, niso bili dostopni.  

 

Zastopanost glede na velikost šole, v kateri so vprašani zaposleni, prikazuje slika 3.  

 

 

Slika 3:Struktura vzorca glede na velikost šole (n = 360) 

 

Statistična obdelava podatkov 

 

S spletnim vprašalnikom pridobljeni podatki so bili obdelani z računalniškim programom 

SPSS za Windows, različica 17.0. Uporabila sem metode deskriptivne in inferenčne 

statistike. Znotraj deskriptivne statistike sem izračunala absolutne in relativne frekvence ter 

mere srednjih vrednosti in razpršenosti za opis vzorca in predstavitev rezultatov. V okviru 

inferenčne statistike pa sem naredila faktorsko analizo za ugotavljanje latentne strukture 

lestvic za ocenjevanje organizacijske klime in zadovoljstva pri delu. Zanesljivost lestvic je 

bila preverjena s Cronbachovim koeficientom alpha. Hipoteze sem preverjala s t-testom za 
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ugotavljanje razlik, z analizo variance ANOVA ter Pearsonovim korelacijskim 

koeficientom za ugotavljanje povezanosti med spremenljivkami.  

 

Opis drugega dela raziskave 

 

V drugem, kvalitativnem delu raziskave predstavljam oceno in vlogo ravnateljev ter 

svetovalnih delavcev v kontekstu organizacijskih kulture in klime. 

Namen tega dela je bil dodatno osvetliti področje organizacijskih kulture in klime ter 

pridobiti globlji uvid v izbrano problematiko. 

Kot je bilo že omenjeno, sem najprej želela težišče drugega dela raziskave usmeriti na 

svetovalne delavce, njihovo oceno organizacijskih kulture in klime v šoli ter na doživljanje 

njihove vloge v procesu njunega prepoznavanja, ocenjevanja in spreminjanja. Glede na 

teoretična izhodišča in rezultate prvega dela raziskave sem se pozneje odločila, da v 

drugem delu raziskujem pojava, kot ju ocenjujejo in doživljajo svetovalni delavci in 

ravnatelji. V ta namen sem delno spremenila, pravzaprav razširila osnovna raziskovalna 

vprašanja. 

 

Raziskovalna vprašanja 

 

Temeljna raziskovalna vprašanja, ki so me vodila skozi drugi del raziskave in so bila tudi 

vodilo za vprašanja delno strukturiranega intervjuja, so bila:  

 

 kako svetovalni delavci in ravnatelji doživljajo kulturo in klimo na šoli, 

 v katerih dimenzijah je/ni zanje pomembna organizacijska kultura šole, 

 v katerih dimenzijah je/ni zanje pomembna organizacijska klima na šoli, 

 katere dejavnosti v kontekstu skrbi za šolski klimo in kulturo izvajajo, 

 pri kom imajo pri svojem delu podporo, ali svetovalne delavce vodstvo podpira in 

ali ima vodstvo soglasje kolektiva pri načrtovanju in izpeljavi aktivnosti. 

 

Potek drugega dela raziskave in izbor intervjuvanih oseb 

 

Na prvi stopnji raziskovanja so bili z zadnjim odprtim vprašanjem anketirani povabljeni k 

drugemu delu raziskave. Če so se za sodelovanje odločili, so pustili podatek, ki je 

omogočil nadaljnji stik (telefonsko številko ali elektronski naslov). Vsi, ki so izrazili 
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pripravljenost za sodelovanje v drugem delu, so navedli svoj elektronski naslov. Za drugi 

del raziskave sem želela opraviti štiri intervjuje s svetovalnimi delavci in štiri z ravnatelji 

šol. Na zbrane elektronske naslove sem ponovno poslala sporočilo, v katerem sem se 

učiteljem zahvalila za pripravljenost, svetovale delavce in ravnatelje pa vprašala, ali so še 

vedno pripravljeni sodelovati v drugem delu raziskave in biti vključeni s pogovorom 

oziroma intervjujem, ki bi ga opravila z njimi. 

V nadaljevanju sem se dogovorila in opravila intervjuje s tremi ravnatelji in tremi 

svetovalnimi delavci. V tabeli 5 predstavljam njihovo vlogo v šoli, izjave iz intervjujev, na 

podlagi katerih sem vlogo prepoznala in ki njihovo vlogo najbolj definirajo. 

 

Tabela 5: Opis vzorca vključenih v drugi del raziskave 

Intervjuvanec Vloga v šoli Izsek iz intervjuja 

svetovalni 

delavec 1 

Socialni delavec, zaposlen 

na dveh srednjih šolah, ki 

sta del šolskega centra. Na 

delovnem mestu 

svetovalnega delavca je tri 

leta. 

Poleg svetovalnega dela 

pokriva še del drugih 

administrativnih nalog na 

šoli, sodeluje pri promociji 

šole ter kulturnih 

dejavnostih. 

»Zaposlen sem na Šolskem centru … kot 

svetovalni delavec na dveh šolah … in sicer 

od avgusta 2010 …« 

»… delo svetovalno delo, strokovno delo 

… za dijake, učitelje, ostale svetovalne 

delavce, vodstvo šole, starše, zunanje 

sodelavce …« 

»poleg … sodelujem pri kulturni dejavnosti 

… promociji … in še drugih nalogah …« 

 

svetovalna 

delavka 2 

Socialna pedagoginja, 

zaposlena v svetovalni 

službi, na veliki srednji šoli, 

peto leto. Poleg 

svetovalnega dela v 

manjšem deležu tudi 

poučuje.  

»Zaposlena sem na Srednji zdravstveni šoli 

... Po izobrazbi sem socialna pedagoginja in 

sem zaposlena kot svetovalna delavka. Na 

tej šoli sem 5 let. V letošnjem šolskem letu 

imam poleg svetovalnega dela še dve uri 

pouka v prvem letniku v triletnem 

programu ... Imamo zelo veliko šolo …« 

svetovalna 

delavka 3 

Socialna pedagoginja, štiri 

leta zaposlena na manjši 

»… šola je osnovna … četrto leto …» 

»… moje delo je fejst prepleteno z DSP-
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Intervjuvanec Vloga v šoli Izsek iz intervjuja 

osnovni šoli na mestu 

svetovalne delavke, z 

velikim deležem obveze kot 

izvajalka dodatne strokovne 

pomoči.  

jem …« 

 

ravnatelj 1 Deveto leto ravnatelj na eni 

od petih srednjih šol 

šolskega centra. Na šolskem 

centru zaposlen več kot 20 

let. 

»… eden večjih šolskih centrov … 

ravnatelj strojne šole zadnjih devet let … 

na šoli zaposlen več kot 20 let …« 

ravnatelj 2 Dobro leto ravnatelj na 

srednje veliki šoli v večjem 

mestu, na najstarejši od 

šestih osnovnih šol.  

»… srednje velika šola ... najstarejša v 

mestu …« 

»… jaz sem začel svoj mandat 1. februarja 

2013, tako da sem krščen čisto na novo, še 

spoznavam vse aspekte dela na, na šoli …« 

ravnateljica 3 11. leto ravnateljica velike 

osnovne šole v srednje 

velikem mestu z velikim 

okolišem. Šola je združena 

iz dveh šol ima tudi 

podružnice.   

» teče enajsto leto … specifika naše šole je, 

da spadamo pod velike šole … združeni 

smo iz dveh šol …« 

»… absolutno se vidim v pedagoškem delu 

… tisti menedžerski del pa zraven pride 

…« 

 

Intervjuji 
 

Z ravnatelji in svetovalnimi delavci sem opravila poglobljene intervjuje, ki so v povprečju 

trajali uro do uro in pol. Pred izvedbo sem, izhajajoč iz raziskovalnih vprašanj in rezultatov 

prvega dela raziskave, oblikovala listo vprašanj za delno strukturiran intervju. Vprašanja so 

se vsebinsko navezovala na prepoznavanje šolske kulture, obstoječe in želene klime ter 

doživljanje vloge in izkušnje svetovalnih delavcev v procesu njunega ocenjevanja in 

spreminjanja. Oblikovana so bila tudi skladno s priporočili Sergiovannija in Starratta 

(1993, str. 94), Corwith in Hansena (po Sergiovanni in Starratt, prav tam) ter Musek 

Lešnika in Berganta (2001, str. 65–82). 

Vprašanja so obsegala:  
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 splošne podatke o organizaciji in zaposlitvi sodelujočega v pogovoru, 

 zgodovino in tradicijo šole, 

 vpetost šole v okolje, 

 prepričanja in vrednote na šoli, 

 norme in standarde, 

 cilje, namene in merila uspeha, 

 organizacije na šoli, 

 odnos do nagrajevanja, 

 vzorce obnašanja, 

 dejavnosti, vodenje in odnos do vodenja na šoli, 

 zadovoljstvo na šoli. 

Vprašanja so se glede na tok pogovora spreminjala in prilagajala za doseganje širšega, 

dodatnega vpogleda v prepoznavanje in ocenjevanje kulture, klime in zadovoljstva na šoli, 

doživljanje vloge udeleženca pri tem in pričakovanj, povezanih s sooblikovanjem procesov 

s strani ravnatelja ali svetovalnega delavca.  

Intervjuji so bili posneti in pozneje zapisani. Ti zapisi so bili gradivo za nadaljnjo 

kvalitativno obdelavo. Gradivo in dokumentacijo o kvalitativni analizi za vse pogovore 

hranim v osebnem raziskovalnem arhivu in so lahko bralcu, ki bi ga zanimala, na volja za 

vpogled. V nadaljevanju predstavljam postopek kvalitativne analize gradiva. 

 

Kvalitativna analiza gradiva 

 

V bistvu je ves raziskovalni proces kvalitativnega dela potekal po korakih, ki jih priporoča 

Mesec (1998). V prejšnjih poglavjih je prikazano, kako sta potekala seznanitev s 

teoretičnim okvirom in opredelitev problema ter namena in ciljev ter kakšna so postavljena 

raziskovalna vprašanja. Izbrane so bile enote raziskovanja ter zbrano in urejeno empirično 

gradivo. Tu nastopi faza šestih korakov kvalitativne analize (prav tam).  

 

Gradivo sem najprej uredila, v besedilu intervjuja sem poiskala pomembne dele, postavke, 

ki sem jih označila, oštevilčila in tako pripravila za nadaljnjo analizo. Temu je sledilo 

odprto kodiranje, pri čemer sem po večkratnem branju postavkam pripisala kode 1. reda po 

sistemu prostega poimenovanja, kode pa so v tej fazi ostale še zelo blizu postavki.  
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Tabela 6: Primeri odprtega kodiranja besedilnih delov 

Št. Besedilo intervjuja (MZP 1) Kode 1. reda  

68 

»Specifičnost naše osnovne šole je prav zagotovo, da spadamo 

med velike šole. Zaradi tega je organizacija popolnoma drugačna 

kot na drugih manjših šolah. Zaposlenih nas je jasno temu 

primerno in prav gotovo je to tudi specifika, kako krožijo 

informacije med učitelji.«  

posebnosti 

velikih šol 

69 

»Specifika je tudi to, da smo združeni iz dveh šol, dvojni različni 

pogledi na delo, iz dveh manjših kolektivov in prav gotovo se še 

zmeraj pozna delo v veliki oz. delo v mali šoli in nekateri težko 

sprejmejo spremembe.« 

nastanek šole 

72 

»… imamo pač učitelje, ki so samo na naši šoli in je organizacija 

boljša, prilagoditve so boljše, ne nazadnje tudi sestanki, vse kar 

je, je bolje ...« 

organizacija 

dela 

 

V nadaljevanju sem te kode po načelu vsebinske sorodnosti združevala v kode 2. reda in na 

koncu v pojme oziroma kategorije, s katerimi operiram v nadaljnji analizi. Proces 

kodiranja, ki pomeni interpretacijo analiziranega besedila, je osrednji del kvalitativne 

analize gradiva (Charmaz, 2006, Bryman, 2004, Flick, 1998, v Vogrinc, 2008, str. 63). 

Primer odprtega kodiranja besedilnih delov prikazuje tabela 7.  

 

Tabela 7: Prikaz odprtega kodiranja besedilnih delov – kako do pojmov 

Kode 1. reda  Kode 2. reda Pojem 

specifike/posebnosti 

velikih šol 

velikost šole 

posebnosti šole 

prednosti velikih šol 

prehajanje učiteljev 

obvladljivost  

najstarejša šola 

posebnosti šole drugačna 

arhitektura 

nastanek šole nastanek šole 

 

V nadaljevanju sem glede na cilje raziskave izbrala in definirala relevantne pojme, tako da 

sem jim najprej pripisala empirične postavke. 

 

Tabela 8: Primer pripisovanja empiričnih postavk relevantnim pojmom 

Pojem 
Št. 

postavke 
Empirične postavke za pojme 

posebnosti 

šole 

29 »… smo najstarejša šola … srednje velika po številu otrok 

…« 

68 »… velika šola … zaposlenih nas je temu primerno … » 
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Pojem 
Št. 

postavke 
Empirične postavke za pojme 

69 »… da smo združeni iz dveh šol, dvojni pogledi na delo …« 

70 »… konkurenca, več idej, več primerjav, tudi usklajevanja 

…« 

71 »… imamo vse učitelje lastne, ne prehajajo iz ene šole na 

drugo …« 

74 » … ker nas je več, je težje obvladljiv prostor …« 

 

Temu je sledila definicija pojmov. Vogrinc (2008, str. 67) navaja, da pojme definiramo 

tako, da jim določimo pomen. 

Primer definicije pojmov je prikazan v tabeli 9.  

 

Tabela 9: Definiranje pojmov 

Pojmi Definicije pojmov 

posebnosti šole 

Posebnosti šole se nanašajo na njen nastanek, zgodovino, 

umeščenost v prostor, arhitekturne značilnosti, njeno 

avtonomijo oziroma povezanost z drugimi šolami in 

velikost šole. Vse to vpliva na organizacijo dela, številčnost 

kolektiva, komunikacijo, pretok informacij in odnose med 

zaposlenimi. Posebnosti lahko opredeljujejo vplive tako v 

pozitivno kot negativno smer.  

Pojem opredeljujejo postavke 68, 70, 71, 74, 29, 69. 

 

Za tem sem definirane pojme primerjala med sabo, razporejala v odnose in po načelu 

osnega kodiranja oblikovala v shemo. Shemo prilagam v nadaljevanju pri predstavitvi 

rezultatov. Na podlagi sheme odnosov med pojmi ter vseh predhodno narejenih korakov je 

bilo na koncu mogoče oblikovati »utemeljeno teorijo«, v kateri je bila izrečena osnovna 

misel in povedana podrobna zgodba o tem, kaj sem spoznala. V utemeljeni teoriji izrečemo 

osnovno misel, jo razčlenimo, povemo podrobno zgodbo ter jo preverimo na podatkih 

(Mesec, 1998). Sklicevanje na empirično gradivo je bilo uresničeno s pripisovanjem 

empiričnih postavk teoriji.  

 

Združevanje prvega in drugega dela raziskave 

 

Po opravljeni kvalitativni analizi drugega dela raziskave so bili rezultati obeh delov 

združeni na stopnji interpretacije. Že omenjeno načelo komplementarnosti metod je 

omogočilo bolj celosten pristop k merjenju, analizi in interpretaciji, pri čemer so 

kvalitativni rezultati služili tako za dodatno razlago in interpretacijo kvantitativnih 
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rezultatov kot za poglobljen uvid v pogled ravnateljev in svetovalnih delavcev na 

obravnavano tematiko. Pridobljena spoznanja so bila povezana s teoretičnimi dognanji, 

skladno z namenom in cilji raziskave pa izpostavljeni sklepi. 
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ANALIZA REZULTATOV PRVEGA DELA RAZISKAVE 
 

Rezultate prvega dela raziskave predstavljam najprej za področje organizacijske kulture, za 

tem za področje organizacijske klime, na koncu pa za področje zadovoljstva pri delu in z 

vidika dodatnih vprašanj. V poglavju Ugotovitve kvantitativnega dela raziskave pa jih 

strnem in predstavim po vrsti glede na postavljene hipoteze.  

 

Organizacijska kultura 
 

Ocena organizacijske kulture glede na posamezne trditve 
 

Učitelji, svetovalni delavci in ravnatelji osnovnih in srednjih šol, ki so sodelovali v 

raziskavi, so ocenjevali organizacijsko kulturo svojih šol. Ocenjevali so, kako pogosto 

veljajo za njihovo šolo trditve, ki se nanašajo na cilje šole, samostojnost delavcev, 

odločanje, občutek za skupnost, zaupanje, kakovost, priznanje, skrb za ljudi, integriteto in 

različnost. Posamezne trditve v okviru navedenih dimenzij sem za namen prikaza podatkov 

poimenovala s krajšim opisom oziroma kodo, ki jo uporabljam med raziskavo. Celotne 

trditve so navedene v poglavju Opis raziskovalnega procesa.  

 

Tabela 10: Prikaz odgovorov po posameznih spremenljivkah (n = 325–410) 

 

1 – nikoli 

ne velja 

2 – včasih 

velja 

3– pogosto 

velja 

4 – vedno 

velja 
skupaj Arit. 

sredina 

Stand. 

odklon 
f % f % f % f % F % 

CILJI ŠOLE 

jasnost ciljev 6 1,7 69 19,6 185 52,6 92 26,1 352 100 3,03 0,725 

usklajenost odločanja s 

cilji 
7 2,1 47 13,8 153 45 133 39,1 340 100 3,21 0,754 

SAMOSTOJNOST DELAVCEV 

podpora samostojnosti 

delavcev 
1 0,3 36 10,2 131 37,1 185 52,4 353 100 3,42 0,682 

enak dostop do 

informacij 
6 1,7 36 10,1 113 31,6 203 56,7 358 100 3,43 0,741 

ODLOČANJE 

odločanje tistemu, ki 

delo opravlja 
8 2,2 57 15,9 202 56,4 91 25,4 358 100 3,05 0,708 

odločanje tistemu, ki ga 

najbolj zadeva 
5 1,4 82 23,1 193 54,4 75 21,1 355 100 2,95 0,705 

odločanje najbolj 

kompetentnemu 
16 4,5 79 22,1 181 50,7 81 22,7 357 100 2,92 0,789 
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1 – nikoli 

ne velja 

2 – včasih 

velja 

3– pogosto 

velja 

4 – vedno 

velja 
skupaj Arit. 

sredina 

Stand. 

odklon 
f % f % f % f % F % 

OBČUTEK ZA SKUPNOST 

identifikacija s šolo 4 1,1 41 11,5 114 31,9 198 55,5 357 100 3,42 0,736 

cenjenost pomoči in 

napredovanja 
7 2,0 51 14,3 132 37,0 167 46,8 357 100 3,29 0,780 

ZAUPANJE 

zaupanje v najboljše 

mogoče ravnanje 
1 0,3 51 14,2 184 51,3 123 34,3 359 100 3,19 0,678 

zaupanje odločitvam 3 0,8 37 10,3 206 57,4 113 31,5 359 100 3,19 0,644 

KAKOVOST 

visoki standardi za delo 7 2,0 58 16,3 182 51,3 108 30,4 355 100 3,10 0,733 

občutek za spodbujanje 

in skupnost 
6 1,7 76 21,4 146 41,1 127 35,8 355 100 3,11 0,793 

PRIZNANJE 

cenjenost novih idej in 

tveganja 
11 3 96 27 177 49,7 72 20,2 356 100 2,87 0,762 

cenjenost dosežkov 2 0,6 37 10,3 110 30,7 209 58,4 358 100 3,47 0,700 

SKRB ZA LJUDI 

skrb za dobro počutje 9 2,5 79 22,2 143 40,2 125 35,1 356 100 3,08 0,818 

osebni interes za delo 

in uspeh 
8 2,3 105 30,2 166 47,7 69 19,8 348 100 2,85 0,756 

INTEGRITETA 

poštenost in odkritost 9 2,5 82 23,0 123 34,5 143 40,1 357 100 3,12 0,848 

zavezanost najvišjim 

načelom 
8 2,3 86 24,4 142 40,2 117 33,1 353 100 3,04 0,816 

RAZLIČNOST 

cenjenost različnih 

stilov poučevanja 
3 0,9 46 13,1 173 49,1 130 36,9 352 100 3,22 0,697 

povezanost različnih 

stilov s ciljem 
4 1,1 72 20,4 177 50,1 100 28,3 353 100 3,06 0,729 

 

Na trditve o organizacijski kulturi je odgovarjalo od 325 do 410 zaposlenih, vključenih v 

raziskavo. Frekvenčna porazdelitev odgovorov kaže na to, da nobene izmed trditev niso 

ocenili vsi, ki so začeli izpolnjevanje vprašalnika, vendar manjkajoči vrednosti odgovorov 

le v dveh primerih presežeta vrednost 10. Enaindvajset anketiranih ni ocenilo postavke o 

jasnosti ciljev, postavke o osebnem interesu za uspeh vsakega posameznika pa trinajst. 

Minimalna vrednost je bila pri vseh postavkah 1, se pravi, da trditev za njihovo šolo ne 

velja nikoli, maksimalna pa 4, vedno velja. Povprečne vrednosti ocen pogostosti 
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prepoznavanja dimenzij organizacijske kulture se gibljejo v rangu od 2,85 do 3,47, kar 

kaže na to, da so vprašani na vse trditve v zvezi z organizacijsko kulturo odgovarjali, da za 

njihovo šolo veljajo pogosto ali pa se ocena vsaj približuje tej vrednosti.  

Najvišja povprečna vrednost nastopa pri postavki cenjenost dosežkov je 3,47, kar pomeni, 

da so na slovenskih šolah pogosto ali celo vedno cenjeni dosežki ter znanje, tako pri 

učiteljih kot učencih. V povprečju tudi pogosto velja, da ima podporo samostojnost 

zaposlenih, če je usklajena s splošno sprejetimi vrednotami, pogledi in pričakovanji. 

Skladno s tem se na šolah tudi pogosto ceni, če zaposleni šolo občutijo kot »svojo« in se z 

njo identificirajo. Prepričanje o tem, da morajo na šoli imeti vsi zaposleni enak dostop do 

informacij in možnosti za delo, dopolnjuje dimenzijo samostojnosti zaposlenih, ki po 

mnenju vprašanih za slovenske šole pogosto velja. 

V povprečju med vprašanimi najmanj pogosto velja, da na šoli obstaja osebni interes za 

delo in poklicno kariero vsakega učitelja posebej, ki skladno z vprašalnikom predstavlja 

del dimenzije skrb za ljudi (2,85). Povprečna vrednost se sicer še vedno giblje med 

možnostma včasih in pogosto velja. Ugotovim lahko, da so na šoli cenjeni učitelji in 

učenci, ki so pri iskanju novih zamisli pripravljeni tvegati. Manj pogosto za šole po ocenah 

zaposlenih veljajo tudi trditve, ki govorijo o razporeditvi odgovornosti in odločanju, ki naj 

bi bilo prepuščenemu tistemu, ki je za nalogo zadolžen, ki to delo opravlja in je zanj tudi 

najbolj kompetenten. 

Odgovori so najbolj variirali oziroma bili najbolj razpršeni pri postavkah poštenost in 

odkritost, skrb za dobro počutje ter zavezanost najvišjim načelom, najmanj pa pri 

postavkah zaupanje v sposobnosti, podpora samostojnosti delavcev in zaupanje v najboljše 

mogoče ravnanje. 

Za šole, s katerih prihajajo sodelujoči v raziskavi, po njihovem mnenju velja, da so na 

šoli cenjeni znanje in dosežki pri učiteljih in učencih. Zaposleni se, ali pa se od njih 

vsaj pričakuje, da se, identificirajo s šolo, pri svojem delu pa so lahko samostojni, če 

se njihovi pogledi skladajo s splošno sprejetimi vrednotami. Vsi zaposleni na šoli naj 

bi imeli enake razmere za delo ter dostop do informacij zanj. Najmanj za šole velja, 

da bi se zaposleni zanimali za kariere sodelavcev oziroma da bi jih to zanimalo. Manj 

pogosto najdemo zanimanje za tveganje pri iskanju novih zamisli in prepuščanje 

odločanja tistemu, ki je za neko nalogo najbolj kompetenten.  
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Moč organizacijske kulture učeče se skupnosti v šolah 

 

Moč te posebne kulture med drugim označuje tudi moč vpliva, ki ga ima ta na zaposlene, 

oziroma oceno, koliko so zaposleni medsebojno povezani (Sergiovanni, Starratt, 1993, str. 

79). Ocena moči kulture je po besedah avtorjev seštevek individualnih ocen, če so 

odgovori na posamezne dimenzije številčno opredeljeni (1 – nikoli ne velja, 2 – včasih 

velja, 3 – pogosto velja, 4 – vedno velja). Skupni rezultat za skupino je povprečje 

individualnih rezultatov. Organizacije oziroma šole se glede na rezultat razvrstijo na 

kontinuumu od zelo šibke, šibke, srednje močne in močne kulture. Višji ko je rezultat, o 

močnejši kulturi govorimo. Glede na prvotno uporabljenih 30 trditev sta avtorja postavila 

mejne vrednosti za posamezno moč kulture – zelo šibka (pod 60), šibka (60–90), srednje 

močna (90–110) in močna (110–120) (prav tam, str. 97). Ob upoštevanju enakih razmerij 

med vrednostmi, ki so jih določili avtorji, sem po izločitvi nekaterih trditev, kot priporoča 

Triller (2000) in ob upoštevanju dejstva, da neka vrednost ne more biti hkrati zastopana v 

dveh rangih, meje moči zarisala tako, da se v nadaljevanju šole glede na rezultat razvrstijo 

na kontinuumu od zelo šibke (do 41), šibke (42–62), srednje močne (63–76) in močne (77–

84) kulture. Ker je poimenovanje srednje močna kultura kot prevod besedne zveze 

»medium strong« za poimenovanje enega izmed rangov sicer jezikovno pravilno, v 

konkretni situaciji in uporabi pa nekoliko nerodno, bom pri nadaljnji analizi uporabljala 

besedne zveze zelo šibka, šibka, močna in zelo močna kultura.  

Takšno, od zunaj postavljeno razdelitev rezultatov je treba upoštevati in imeti v mislih tudi 

pri interpretaciji rezultatov. Avtorji so range postavili za neko drugo populacijo, za katero 

ne morem z gotovostjo trditi, da je dovolj podobna populaciji zaposlenih v slovenskih 

šolah, da bi ti od zunaj predpisani okviri lahko z gotovostjo veljali tudi pri nas. Rezultate v 

nadaljevanju je tako treba videti z nekaj kritične presoje do metodologije.  

V nadaljevanju predstavljam ocene moči kulture glede na prej opisano opredelitev njene 

moči. Spodnji grafi ilustrativno prikazujejo, kako se kažejo ocene moči organizacijske 

kulture v perspektivi različnih skupin znotraj raziskave. 
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Slika 4: Ocena moči kulture glede na to, ali so vprašani zaposleni na OŠ ali SŠ (n = 356) 

 

Prikazan rezultat kaže na to, da od 356 zaposlenih na osnovnih in srednjih šolah, ki so 

odgovarjali na vprašalnik o organizacijski kulturi, malo več kot polovica po prej opisanem 

merilu ocenjuje oziroma prepoznava na svoji šoli močno kulturo, ne glede na to, ali so 

zaposleni na osnovni ali na srednji šoli. Od 237 vprašanih, ki prihajajo z osnovnih šol, jih 

tako močno kulturo prepoznava 123, kar je 51,9 odstotka odgovorov. Od 119 vprašanih s 

srednjih šol jih 64 (53,8 odstotka) prav tako ocenjuje, da je na njihovih šolah 

organizacijska kultura močna. 81 (34,2 odstotka) vprašanih z osnovnih šol in 38 (31,9 

odstotka) s srednjih šol prepoznava šibko organizacijsko kulturo. Zelo močno 

organizacijsko kulturo ocenjuje 30 (12,7 odstotka) zaposlenih z osnovnih in 11 (9,2 

odstotka) s srednjih šol. Najmanjši delež odgovorov predstavlja prepoznavanje zelo šibke 

kulture, tako jo ocenjujejo trije  (1,3 odstotka) zaposleni z osnovnih in šest (5 odstotkov) 

zaposlenih s srednjih šol.  

Na slovenskih šolah, ne glede na to, ali gre za osnovne ali srednje šole, tako največ 

zaposlenih znotraj predpostavljenega merila prepoznava močno kulturo učeče se 

skupnosti v šoli.  
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Slika 5: Ocena moči kulture glede na delovno mesto strokovnih delavcev (n = 358) 

 

Če na rezultate pogledam s perspektive ravnateljev, učiteljev in svetovalnih delavcev, 

glede na postavljeno merilo izstopajo ravnatelji, ki v največjem deležu prepoznavajo 

najprej močno, pa tudi zelo močno organizacijsko kulturo na njihovi šoli. 42 (67,7 

odstotka) od 62 ravnateljev na svoji šoli prepoznava močno kulturo, 14 (22,6 odstotka) pa 

zelo močno. Skladno s tem rezultatom med ravnatelji le eden (1,6 odstotka) prepoznava 

zelo šibko, pet (8,1 odstotka) pa jih prepoznava šibko kulturo na šoli. Tudi med učitelji je 

največkrat zastopana ocena, da na njihovi šoli lahko govorimo o močni organizacijski 

kulturi. Od 217 jo tako ocenjuje 113 (52,1 odstotka) učiteljev. Kot šibko jo ocenjuje 79 

(36,4 odstotka) učiteljev, v manjšem deležu sta zastopana ekstrema vrednosti. Zelo močno 

kulturo ocenjuje 18 (8,3 odstotka), zelo šibko pa sedem (3,2 odstotka) učiteljev na šolah. V 

primerjavi z ravnatelji in učitelji pa največji delež svetovalnih delavcev ocenjuje šibko 

organizacijsko kulturo na svoji šoli, od 79 jih takšno kulturo prepoznava 36 (45,6 

odstotka), močno kulturo pa 31 (39,2 odstotka). Tudi z vidika svetovalnih delavcev sta 

najmanjkrat zastopani najnižja in najvišja vrednost. Zelo močno kulturo ocenjuje 10 (12,7 

odstotka) svetovalnih delavcev, najmanj, le dva (2,5 odstotka) pa ocenjujeta, da je na 

njihovi šoli zelo šibka organizacijska kultura.  

Glede na postavljena merila ravnatelji v višjem odstotku ocenjujejo bistveno 

močnejšo kulturo kot učitelji in svetovalni delavci. Med zaposlenimi so ravnatelji, ki v 
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najvišjem odstotku ocenjujejo močno kulturo na šoli, medtem ko svetovalni delavci v 

najvišjem odstotku vidijo šibko, za tem šele močno kulturo učeče se skupnosti v šoli.  

 

 

Slika 6: Ocena moči kulture glede na velikost šole, merjeno s številom zaposlenih 

strokovnih delavcev (n = 360) 

 

Največ zaposlenih (75 od 148, kar je 50,7 odstotka), ki prihajajo z manjših šol, gledano z 

vidika števila strokovnih delavcev in v okviru postavljenih meril, ocenjuje močno kulturo 

na svoji šoli. Kot šibko jo ocenjuje 49 vprašanih (33,1 odstotka), 18 (12,2 odstotka) kot 

zelo močno, le šest (4,1 odstotka) pa jih organizacijsko kulturo ocenjuje kot zelo šibko. 

Tudi vrednosti pri zaposlenih na večjih šolah, kjer je zaposlenih več kot 40 strokovnih 

delavcev, se razporejajo po enakem vrstnem redu. Največkrat je zastopana ocena, da na 

njihovi šoli lahko prepoznamo močno kulturo. Tako kulturo na svoji šoli ocenjuje 112 

(52,8 odstotka) od 212 zaposlenih. Šibko kulturo ocenjuje 72 (34 odstotkov) zaposlenih, 24 

(11,3 odstotka) zelo močno in štirje  (1,9 odstotka) zelo šibko.  

Ne glede na to, ali zaposleni prihajajo iz manjšega ali večjega kolektiva, največkrat 

ocenjujejo, da gre na njihovi šoli za močno, najmanjkrat pa za zelo šibko kulturo 

učeče se skupnosti glede na postavljena merila za opredelitev moči kulture.  
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Razlike v ocenjeni organizacijski kulturi med osnovnimi in srednjimi šolami 

 

V tabeli 11 so predstavljene mere opisne statistike za t-test, s katerim sem preverila, ali 

obstajajo statistično pomembne razlike v oceni organizacijske kulture med osnovno in 

srednjo šolo.  

 

Tabela 11: Prikaz vrednosti opisne statistike za t-test (vrsta šole – skupna ocena 

organizacijske kulture) 

 Vrsta šole N M SD SeM 

Ocena 

organizacijske 

kulture 

osnovna šola 237 65,57 10,383 0,674 

srednja šola 119 63,78 11,805 1,082 

 

V povprečju vprašani na osnovnih šolah prepoznavajo močnejšo organizacijsko kulturo (M 

= 65,57, SE = 0,67) kot vprašani na srednjih šolah (M = 63,78, SE = 1,082). Obe povprečni 

vrednosti kažeta na prepoznano srednje močno moč organizacijske kulture oziroma 

povezanost članov znotraj skupine. Vprašani so za večji del trditev znotraj dimenzij 

organizacijske kulture, ne glede na to ali so zaposleni na osnovni ali srednji šoli, ocenili, da 

za njihovo šolo pogosto veljajo. Razlika med obema skupinama tudi ni statistično 

pomembna, t(354) = 1,460, p = 0,145. Pričakovala sem, da bodo med skupinama razlike v 

oceni, vendar rezultat kaže na to, da v splošnem ne moremo govoriti o statistično 

pomembnih razlikah v oceni moči kulture učeče se skupnosti med osnovno in srednjo 

šolo in zato lahko predpostavko o razlikah ovržem. 
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Razlike in povezanost ocenjene organizacijske kulture z velikostjo šole 

 

Tudi razlike v oceni moči organizacijske kulture med večjimi in manjšimi šolami sem 

preverjala s t-testom za ugotavljanje razlik med aritmetičnima sredinama skupne ocene 

kulture. 

 

Tabela 12: Prikaz vrednosti opisne statistike za t-test (velikost šole – ocena organizacijske 

kulture) 

 
Število 

strokovnih 

delavcev 

N M SD SeM 

Ocena 

organizacijske 

kulture 

manj kot 40 148 64,24 11,710 0,963 

več kot 40 212 65,29 10,501 0,721 

 

V povprečju na večjih šolah prepoznavajo močnejšo organizacijsko kulturo (M = 65,29, 

SE = 0,721) kot na manjših šolah (M = 64,24, SE = 0,963). Tudi v tem primeru obe 

vrednosti kažeta na srednje močno moč kulture, ne glede na to, ali vprašani prihajajo z 

večje ali manjše šole. Razlika med aritmetičnima sredinama ocen pa ni statistično 

pomembna t(358) = –0,891, p = 0,373. Glede na ta rezultat lahko sklepam, da kljub temu 

da sem predpostavljala, da razlike obstajajo, ne morem govoriti o statistično pomembnih 

razlikah v oceni organizacijske kulture med manjšimi in večjimi šolami.   

Ob predpostavki, da med manjšimi in večjimi šolami obstajajo razlike v oceni 

organizacijske kulture, sem predvidevala tudi, da sta ocena organizacijske kulture in 

velikost šole povezani. Predvidevala sem, da zaposleni na manjših šolah prepoznavajo 

boljšo organizacijsko kulturo kot zaposleni na večjih šolah. Po preizkusu te predpostavke 

sicer lahko ugotovim zelo nizko stopnjo povezanosti (rb = 0,003), vendar ta ni statistično 

pomembna (p = 0,373). Ugotovim lahko, da nisem uspela ugotoviti povezanosti med 

oceno kulture učeče se skupnosti in velikostjo šole.  

Tu velja izpostaviti metodološko pomanjkljivost izbire merila in pridobitve podatkov za 

spremenljivko velikost šole. Ločnica 40 je bila izbrana glede na praktične izkušnje šol 

»enorazrednic« in večjih šol. Ustrezneje bi bilo od respondentov pridobiti podatek o številu 

zaposlenih na njihovi šoli in potem na podlagi tega rangirati rezultate. Predvidevam, da 

obstaja možnost, da bi bil v tem primeru rezultat o povezanosti morda drugačen. 
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Ocena organizacijske kulture učiteljev, svetovalnih delavcev in ravnateljev 

 

Za ocenjevanje razlik v oceni moči organizacijske kulture med učitelji, svetovalnimi 

delavci in ravnatelji sem uporabila analizo variance – ANOVA. V tabeli 13 predstavljam 

vrednosti opisne statistike.  

 

Tabela 13: Ocena organizacijske kulture – vrednosti opisne statistike za ANOVO (delovno 

mesto) 

Intervjuvanec N M SD Se 

ravnatelj/-ica 62 71,42 8,683 1,103 

učitelj/-ica 217 63,45 11,072 0,752 

svetovalec/-ka 79 63,63 10,812 1,216 

 

Glede na vrednosti zgornje tabele lahko ugotovim, da v povprečju ravnatelji na šolah 

ocenjujejo močnejšo organizacijsko kulturo kot učitelji in svetovalni delavci. S testom 

homogenosti varianc sem ugotovila, da ne morem govoriti o njihovi homogenosti. Field 

(2000, str. 284) v tem primeru omeni možnost transformacije podatkov, ki pa tudi ni vedno 

uspešna, zato predlaga, da raziskovalec navede vrednost Levenove statistike in s tem 

bralcu pove, da F-vrednost ni popolnoma natančna. V mojem primeru je Levenova 

vrednost 5,970, p = 0,003. Nadaljnja analiza variance je pokazala, da obstajajo razlike med 

skupinami in da so te v ocenjeni organizacijski kulturi med skupinami tudi statistično 

pomembne F (2,355) = 14,218, p = 0,000.  

Zanimalo me je, ali se razlike pojavljajo med vsemi skupinami zaposlenih. S Tukeyjevim 

testom so se pokazale statistično pomembne razlike med oceno ravnateljev na eni ter 

učiteljev in svetovalnih delavcev na drugi (p = 0,000), medtem ko razlike med oceno 

učiteljev in svetovalnih delavcev niso statistično pomembne (p = 0,990). 

Predpostavko o tem, da se ocena kulture učeče se skupnosti razlikuje glede na 

delovno mesto vprašanih oziroma podsistem, lahko potrdim. 

 

Organizacijska klima 

 

Ocena organizacijske klime za ocenjeno dejansko klimo in oceno želenega 

stanja 

 

Učitelji, svetovalni delavci in ravnatelji osnovnih ter srednjih šol, ki so sodelovali v 

raziskavi, so ocenjevali organizacijsko klimo njihove šole tako, da so za vsako izmed 
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postavk na desetstopenjski lestvici, na kateri sta bili opisani vrednosti 1 in 10, kot je 

opredeljeno v poglavju Vprašalnik v tabeli 2, ocenili, koliko trditev velja za njihovo šolo.  

Postavke so se nanašale na občutek podrejenosti, razdeljenosti odgovornosti, jasnosti meril 

za kakovostno delo, nadzora nad izvajanjem nalog, odnosa do nagrajevanja in vodenja, 

jasnosti organizacije, občutka sprejetosti in podpore ter odprtosti za probleme. V prvem 

delu so vprašani ocenjevali organizacijsko klimo za vsako postavko, kot jo ocenjujejo 

oziroma prepoznavajo, v drugem delu pa so za isto postavko napisali, kakšno klimo bi si v 

šoli želeli. Odgovore po posameznih postavkah vprašalnika predstavljam v tabeli 14.  

 

Tabela 14: Prikaz odgovorov po posameznih postavkah za ocenjeno (prva vrstica) in 

želeno (druga vrstica) stanje (n = 357–361) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Skupaj 
% = 100 M SD 

f/% f/% f/% f/% f/% f/% f/% f/% f/% f/% f 

podrejenost 

5/1,
4 

17/4,
7 

27/7,5 7/1,9 33/9,2 40/11,1 70/19,4 86/23,9 66/18,3 9/2,5 360 6,71 2,158 

1/0,
3 

1/0,3 3/0,8 8/2,2 20/5,6 22/6,1 34/9,4 103/28,6 
109/30,

3 
59/16,4 360 8,08 1,612 

razdeljenost odgovornosti 

8/2,
2 

7/1,9 10/2,8 16/4,4 25/6,9 33/9,2 49/13,6 99/27,5 83/23,1 30/8,3 360 7,28 2,093 

1/,3 / 4/1,1 4/1,1 9/2,5 12/3,3 47/13,1 97/26,9 
117/32,

5 
69/19,2 360 8,32 1,441 

merila za kakovostno delo 

6/1,7 13/3,6 16/4,4 21/5,8 38/10,5 50/13,9 66/18,3 73/20,2 56/15,5 22/6,1 361 6,71 2,143 

2/0,6 1/0,3 1/0,3 2/0,6 9/2,5 21/5,8 34/9,4 82/22,8 
106/29,

4 
102/28,3 360 8,48 1,511 

nagrajevanje 

7/1,9 20/5,5 16/4,4 
22/6,

1 
44/12,

2 
45/12,5 68/18,8 70/19,4 46/12,7 23/6,4 361 6,52 2,239 

2/0,6 3/0,8 1/0,3 2/0,6 11/3,1 19/5,3 22/6,1 69/19,2 
101/28,

1 
129/35,9 359 8,62 1,621 

jasnost organizacije 

7 15/4,2 15/4,2 
10/2,

8 
16/4,4 31/8,6 69/19,1 90/24,9 73/20,2 32/8,9 361 7,12 2,251 

/ / / 3/0,8 2/0,6 9/2,5 9/2,5 70/19,4 
100/27,

8 
167/46,4 360 9,08 1,130 

sprejetost in podpora 

2/0,6 9/2,5 23/6,4 
10/2,

8 
27/7,5 48/13,3 72/20,0 87/24,2 59/16,4 23/6,4 360 6,98 2,003 

2/0,6 / / 2/0,6 3/0,8 12/3,3 19/5,3 48/13,3 
110/30,

6 
164/45,6 360 6,98 2,003 

vodenje 

6/1,7 18/5,0 16/4,4 
31/8,

6 
51/14,

1 
56/15,5 55/15,2 66/18,3 49/13,6 13/3,6 361 6,34 2,162 

1/0,3 1/0,3 3/0,8 4/1,1 12/3,4 15/4,2 31/8,7 69/19,3 
119/33,

2 
103/28,8 358 8,51 1,552 

nadzor nad izvajanjem nalog 

19/5,
3 

23/6,4 27/7,5 
21/5,

8 
40/11,

1 
38/10,6 49/13,6 67/18,6 51/14,2 25/6,9 360 6,24 2,567 

2/0,6 / 1/0,3 2/0,6 7/2,0 16/4,5 16/4,5 72/20,2 
102/28,

6 
139/38,9 357 8,80 1,432 

odprtost za probleme 

9/2,5 17/4,7 16/4,4 
24/6,

7 
41/11,

4 
33/9,2 69/19,2 81/22,5 49/13,6 21/5,8 360 6,59 2,254 

2/0,6 / 2/0,6 6/1,7 13/3,7 8/2,2 33/9,3 71/19,9 94/26,4 127/35,7 356 8,60 1,594 
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Postavke v tabeli 14 (z dodanima postavkama nadzor nad izvajanjem nalog ter odprtost za 

probleme, ki sta bili vprašalniku dodani pozneje v slovenski raziskavi Trillerja) po besedah 

Sergiovannija in Starratta (1993, str. 79) predstavljajo dimenzije, ki so pokazatelj tega, ali 

je klima v organizaciji odprta in podporna ali pa zaprta in ovira učenje. Višji ko je 

povprečni rezultat ocen na desetstopenjski lestvici, boljša (bolj odprta, podporna) je klima 

v skupini, člani v njej se počutijo varnejše, sprejete in so pripravljeni več tvegati, se učiti in 

zato bolje rešujejo probleme. 

Iz rezultatov v tabeli 14 je razvidno, da je trditve, ki so se nanašale na oceno organizacijske 

klime, ocenjevalo do 361 sodelujočih v raziskavi. Oceno realne, prepoznane klime je 

podalo najmanj 360 sodelujočih, oceno klime, kot bi si jo želeli, pa 356.  

Pri oceni klime, kot jo prepoznavajo na svoji šoli, je bila minimalna vrednost izbranega 

odgovora 1, maksimalna pa 10. Pri tem, kakšno klimo bi si na šoli želeli, je minimalna 

vrednost odgovora, razen za postavko jasnost organizacije, prav tako 1. Pri tem, koliko si 

želijo, da je njihova organizacija dobro organizirana in ima jasno definirane cilje, je bila 

minimalna vrednost izbora 4. Vrednost 1 bi v tem primeru pomenila, da organizacija nima 

jasnih ciljev, 10 pa, da je organizacija dobro organizirana in ima jasno definirane cilje.  

Najvišja srednja vrednost nastopa pri postavki razdeljenost odgovornosti, in sicer 7,28, pri 

čemer bi vrednost 1 pomenila, da posameznikom ni priznana samostojnost in so odgovorni 

le za točno izpolnjevanje navodil, vrednost 10 pa bi označevala visoko stopnjo 

samostojnosti zaposlenih in s tem tudi odgovornosti za njihove odločitve. Le nekoliko 

nižja srednja vrednost pri postavki jasnost organizacije (7,12) kaže na to, da zaposleni na 

šolah prepoznavajo, da je organizacija dokaj dobro organizirana in ima jasno definirane 

cilje. V povprečju zaposleni ocenjujejo najmanj podporno klimo pri postavkah nadzor nad 

izvajanjem nalog in vodenje. Sicer je razlika med najvišjo in najnižjo povprečno oceno le 

ena, tako da ne morem govoriti o velikih razlikah. Zaposleni v povprečju z vrednostjo 6,24 

ocenjujejo, kakšen pregled ima vodstvo nad izvajanjem nalog, pri čemer bi vrednost 1 

pomenila, da vodstvo morda za slabo opravljene naloge niti ne ve, vrednost 10 pa, da je 

pregled dober, na kršitve pa se vodstvo sproti odziva. So pa pri tej postavki odgovori tudi 

najbolj razpršeni, in sicer 2,56. Najmanj so variirali odgovori pri postavki in trditvah o 

razdeljenosti odgovornosti (2,09). 

Pri tem, kakšno klimo bi si znotraj posameznih postavk zaposleni želeli, so vse povprečne 

ocene vsaj za eno oceno višje, kot so ocene prepoznane oziroma ocenjene organizacijske 
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klime. Največja razlika med ocenjeno in želeno vrednostjo nastopa pri postavki nadzor nad 

izvajanjem osnovnih nalog, najmanjša pa pri razdeljenosti odgovornosti. Več o razlikah 

med ocenjeno in želeno klimo navajam v nadaljevanju v poglavju Razlike med ocenjeno in 

želeno klimo.  

Tudi pri oceni klime, kakršno bi si želeli v organizaciji, vključeni v raziskavo ponovno 

pokažejo potrebo po dobri organizaciji v šoli ter jasno definiranih ciljih, saj pri tej postavki 

nastopa najvišja srednja vrednost odgovorov, in sicer 9,08. Tako kot pri oceni stvarne 

klime je bila tudi pri oceni želene klime v organizaciji najnižja vrednost pri postavki 

nadzor nad izvajanjem nalog (8,80), kar kaže na to, da zaposleni ocenjujejo, da je pregled 

vodstva nad izvajanjem nalog dober. Ocene vrednosti želene klime so bile najbolj 

razpršene pri postavki sprejetost in podpora, ki se je nanašala na medsebojno sprejetost in 

podporo med zaposlenimi v šoli. Najmanj razpršeni so bili odgovori pri postavki jasnost 

organizacije.  

Ugotovim lahko, da so v povprečju vsi rezultati znotraj dimenzij organizacijske klime 

v smeri podporne in odprte klime v organizaciji, vse srednje vrednosti rezultatov se 

gibljejo od vrednosti pet navzgor. Zaposlenim sta v povprečju najbolj priznani 

samostojnost in odgovornost za njihovo delo in odločitve, visoko ocenjujejo, da je šola 

dobro organizirana in so cilji jasno definirani. Z najnižjo srednjo vrednostjo 

ocenjujejo preglednost nad izvajanjem nalog ter odnos do vodenja. Visoka vrednost 

pri oceni želene klime pri postavki jasnost organizacije kaže na veliko potrebo 

zaposlenih po dobri organizaciji in jasno definiranih ciljih. 

 

Organizacijska klima na šoli – od postavk do novih faktorjev 
 

Postavke iz vprašalnika o organizacijski klimi, ki so predstavljene v tabeli 15, sem 

faktorizirala. Komunalitete postavk, ki predstavljajo odstotek variance vsake od 

spremenljivk, so dovolj visoke, da vse ostajajo v nadaljnji analizi. Tako sem vseh devet 

postavk ponovno faktorizirala, faktorska analiza pa je pokazala dva smiselna faktorja 

(Varimax pravokotna faktorska rešitev), ki skupaj pojasnita 67,4 odstotka vse variance teh 

devetih postavk. Prvi faktor pojasni 41,7 odstotka, drugi pa 25,7 odstotka skupne variance. 

Spremenljivka nagrajevanje je določala oba faktorja, sicer prvega nekoliko močneje. Po 

opravljeni ponovni rotaciji (Oblimin poševnokotna faktorska rešitev) se ponovno pokažeta 

dva smiselna faktorja, ki pojasnjujeta 67,4 odstotka variance, prvi faktor pojasni 55,9 

odstotka in drugi 11,5 odstotka skupne variance. Postavka nagrajevanje določa prvi faktor. 
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Vrednost koeficienta korelacije med obema faktorjema (0,481) kaže na to, da sta faktorja 

med sabo povezana in da ne govorimo o dveh popolnoma neodvisnih konstruktih.  

 

Tabela 15: Nasičenost faktorjev organizacijske klime 

Postavke 

Faktor 

1 2 

občutek varnosti 
samostojnost pri 

odločanju in delu 

nadzor nad izvajanjem 

nalog 

0,933  

merila za kakovostno delo 0,878  

jasnost organizacije 0,759  

odprtost za probleme 0,731  

vodenje 0,655  

sprejetost in podpora 0,633  

nagrajevanje 0,553  

podrejenost  0,939 

razdeljenost odgovornosti  0,779 

 

Prvi faktor je najbolj nasičen s postavkami o nadzoru vodstva nad izvajanjem temeljnih 

nalog ter postavljenimi jasnimi in zahtevnimi merili za kakovostno delo (prvi ga določa v 

87 odstotkih in drugi v 77,4 odstotka). Faktor določajo še postavke o dobri organiziranosti 

in jasno definiranih ciljih (57,6 odstotka), odprtosti za probleme (53,4 odstotka), odnosu do 

prevzemanja vodenja in pripravljenosti pustiti voditi (42,9 odstotka) ter postavka o 

prevladujočem občutku, da so odnosi dobri, da je posameznik sprejet in ima podporo (40,1 

odstotka). Najmanjši delež faktorja določa postavka o odzivu na kakovostno delo – 

nagrajevanje in kaznovanje (28,4 odstotka).  

Ker se navedene postavke dotikajo posameznikovega doživljanja okvirov, meja, pozitivne 

naravnanosti organizacije in odnosov, se pravi jasnosti organizacijskih struktur in vodenja, 

ta faktor poimenujem občutek varnosti. 

 

Drugi faktor je nasičen predvsem s postavko o občutku podrejenosti, vprašanjem, ali je v 

hiši veliko pravil in postopkov, ki se jim je treba podrejati, in koliko lahko zaposleni 

ravnajo po lastnem preudarku (88,2 odstotka). Določa ga tudi postavka o samostojnosti 

zaposlenih pri njihovem delu in s tem odgovornost za opravljanje lastnega deleža pri 

doseganju skupnega cilja (60,7 odstotka).  
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Obe postavki označujeta doživljanje vloge in občutka samostojnosti ter porazdelitve 

odgovornosti v delovnem okolju, faktor poimenujem samostojnost pri odločanju in delu. 

 

Med nadaljnjo raziskavo in prikazom rezultatov bom v večjem delu operirala s 

pridobljenima faktorjema. Za natančnejši prikaz in podrobnejši uvid pa bom pri 

preverjanju hipotez preverila tudi razlike in povezanost pri posameznih postavkah oziroma 

trditvah. 

 

Razlike v ocenjeni organizacijski klimi na osnovnih in srednjih šolah 

 

V tabeli 16 so predstavljene vrednosti za t-test, s katerim sem preverila, ali obstajajo 

statistično pomembne razlike v oceni organizacijske klime med osnovno in srednjo šolo, 

posebej za faktor občutek varnosti in faktor samostojnost pri odločanju in delu. 

 

Tabela 16: Prikaz vrednosti t-testa za ugotavljanje razlik v oceni klime glede na faktorje 

klime med osnovnimi in srednjimi šolami (n – osnovna šola = 234; n – srednja šola = 119) 

Faktor: 

M 

t-test osnovna 

šola 

srednja 

šola 

občutek varnosti 0,100 –0,196 t(351) = 2,660, p = 0,008 

samostojnost pri 

odločanju in delu 
0,058 –0,087 t(351) = 1,283, p = 0,200 

 

Podatki zgornje tabele kažejo na to, da zaposleni v osnovnih šolah ocenjujejo boljši 

občutek varnosti kot zaposleni na srednji šoli. Razlika je tudi statistično pomembna, zato 

lahko rečem, da na osnovnih šolah zaposleni prepoznavajo bolj odprto in podporno klimo 

pri občutku varnosti, doživljanju meja ter pozitivni naravnanosti odnosov kot na srednjih 

šolah. Tudi pri oceni samostojnosti pri odločanju in delu se pokaže boljši rezultat v korist 

osnovne šole, vendar razlike v tem primeru niso statistično pomembne. Predpostavke o 

razlikah v ocenjeni organizacijski klimi z vidika samostojnosti pri odločanju in delu tako 

ne morem potrditi. 

 

Ker me je zanimalo tudi, pri katerih postavkah vprašalnika lahko najdem statistično 

pomembne razlike, sem t-teste opravila še za vsako postavko posebej. 
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Tabela 17: Prikaz vrednosti t-testa za ugotavljanje razlik v oceni klime glede na posamezne 

postavke vprašalnika med osnovnimi in srednjimi šolami (n – osnovna šola = 236–237; n – 

srednja šola = 119) 

Posamezne postavke: 

M 

t-test osnovna 

šola 

srednja 

šola 

podrejenost 6,82 6,51 t(353) = 1,274, p = 0,203 

razdeljenost odgovornosti 7,49 6,89 
t(205,7) = 2,417, p = 

0,017 

merila za kakovostno delo 6,94 6,26 t(354) = 2,879, p = 0,004 

nagrajevanje 6,74 6,13 t(354) = 2,475, p = 0,014 

jasnost organizacije 7,38 6,67 
t(202,4) = 2,675, p = 

0,008 

sprejetost in podpora 7,19 6,62 
t(209,9) = 2,418, p = 

0,016 

vodenje 6,46 6,15 t(354) = 1,276, p = 0,203 

nadzor nad izvajanjem 

nalog 
6,52 5,70 

t(353) = 2,873, p = 0,004 

odprtost za probleme 6,70 6,44 t(353) = 1,032, p = 0,303 

 

Iz podatkov lahko razberem, da zaposleni na osnovnih šolah v povprečju ocenjujejo boljšo 

klimo kot zaposleni na srednjih šolah in to pri vseh postavkah vprašalnika. Rezultati 

preverjanja razlik kažejo na to, da so razlike med aritmetičnimi sredinami ocen zaposlenih 

na osnovni in srednji šoli tudi statistično pomembne skoraj v vseh postavkah vprašalnika 

(6 od 9), razen za podrejenost, vodenje in odprtost za probleme, pri katerih razlik nisem 

uspela dokazati. 

 

Predpostavljala sem, da med zaposlenimi na osnovnih in zaposlenimi na srednjih šolah 

obstajajo statistično pomembne razlike v ocenjevanju organizacijske klime in to 

predpostavko lahko večinoma potrdim, saj v večjem deležu faktorjev in postavk najdem 

statistično pomembne razlike v ocenah. S tem lahko ugotovim, da zaposleni na osnovnih 

šolah ocenjujejo boljšo, bolj odprto in podporno klimo kot zaposleni na srednjih 

šolah, vsaj pri občutku varnosti, ki se povezuje z jasnimi okviri ter merili za delo, pa 

tudi s pozitivno naravnanostjo organizacije in odnosov. 
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Razlike in povezanost ocenjene organizacijske klime z velikostjo šole 
 

Predpostavljala sem, da so med manjšimi in večjimi šolami razlike v oceni klime. 

Predpostavljene razlike sem preverila s t-testom za oba smiselna faktorja organizacijske 

klime in za posamezne postavke vprašalnika.  

 

Tabela 18: Prikaz vrednosti t-testa za ugotavljanje razlik v oceni klime glede na faktorje 

klime med manjšimi in večjimi šolami (n – manjša šola = 148; n – večja šola = 209) 

Faktor: 
M 

t-test 
manjša šola večja šola 

občutek varnosti –0,039 0,013 t(292,8) = –0,467, p = 0,641 

samostojnost pri odločanju 

in delu 
–0,127 0,107 t(355) = –2,208, p = 0,028 

 

Podatki zgornje tabele kažejo na to, da zaposleni na večjih šolah, kjer je zaposlenih več 

strokovnih delavcev, v povezavi z občutkom varnosti ocenjujejo boljšo klimo, vendar ta 

razlika ni statistično pomembna. Zaposleni na večjih šolah ocenjujejo tudi nekoliko večjo 

samostojnost pri delu in odločanju kot zaposleni na manjših šolah, pri čemer pa je ta 

razlika tudi statistično pomembna.  

Preverjanje razlik glede na posamezne postavke vprašalnika je pokazalo, da ni statistično 

pomembnih razlik med velikostjo šole pri nobeni izmed postavk, kljub temu da vrednosti 

aritmetičnih sredin ocen kažejo, da zaposleni v večjih šolah ocenjujejo nekoliko boljšo 

klimo. Sicer se rezultati statistični pomembnosti najbolj približajo pri podrejenosti in 

razdeljenosti odgovornosti, ki skupaj tvorita faktor samostojnost pri odločanju in delu. 

 

Tabela 19: Prikaz vrednosti t-testa za ugotavljanje razlik v oceni klime glede na posamezne 

postavke vprašalnika med manjšimi in večjimi šolami (n – manjša šola = 148; n – večja 

šola = 211–212) 

Posamezne postavke: 

M 

t-test manjša 

šola 
večja šola 

podrejenost 6,46 6,91 
t(357) = –1,944, p = 

0,053 

razdeljenost odgovornosti 7,05 7,45 
t(280,6) = –1,746, p = 

0,082 

merila za kakovostno delo 6,67 6,73 
t(358) = –0,271, p = 

0,786 
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Posamezne postavke: 

M 

t-test manjša 

šola 
večja šola 

nagrajevanje 6,36 6,64 
t(287,6) = –1,134, p = 

0,258 

jasnost organizacije 6,89 7,27 
t(358) = –1,585, p = 

0,114 

sprejetost in podpora 6,76 7,13 
t(280,7) = –1,670, p = 

0,096 

vodenje 6,26 6,42 
t(358) = –0,707, p = 

0,480 

nadzor nad izvajanjem 

nalog 
6,16 6,27 

t(357) = –0,410, p = 

0,682 

odprtost za probleme 6,36 6,76 
t(292,9) = –1,626, p = 

0,105 

 

Glede na takšne rezultate lahko ugotavljam, da med manjšimi in večjimi šolami nisem 

uspela dokazati statistično pomembnih razlik v oceni organizacijske klime, povezane z 

občutkom varnosti. Se pa ocena klime statistično pomembno razlikuje pri ocenjevanju 

samostojnosti pri odločanju in delu, zato lahko predpostavko o obstoju razlik v tem 

delu potrdim.  

Predvidevala sem tudi, da med velikostjo šole in oceno organizacijske klime obstaja 

negativna povezanost, kar bi pomenilo, da zaposleni na manjših šolah prepoznavajo boljšo 

organizacijsko klimo kot na večjih. Po preizkusu te predpostavke lahko ugotovim nizko 

stopnjo povezanosti (rb = 0,017) med velikostjo šole ter oceno samostojnosti pri odločanju 

in delu, ki je tudi statistično pomembna (p = 0,028). Povezanost se sicer giblje v pozitivno 

smer, se pravi, da z velikostjo šole raste tudi samostojnost zaposlenih. Za občutek varnosti 

tudi tukaj nisem uspela dokazati povezanosti. Ugotovim lahko, da se velikost šole in 

ocena organizacijske klime statistično pomembno povezujeta v delu, ko se ocena 

klime nanaša na faktor samostojnost pri odločanju in delu. 

 

Ocena organizacijske klime učiteljev, svetovalnih delavcev in ravnateljev 

 

Razlike med posameznimi skupinami zaposlenih na šolah v oceni organizacijske klime 

sem preverjala z analizo variance, in sicer za posamezna faktorja organizacijske klime, za 

podrobnejši vpogled pa tudi za vsako postavko posebej. Tako kot pri preverjanju razlik v 

oceni organizacijske kulture tudi pri klimi, razen za postavko vodenje, ne moremo govoriti 

o homogenosti varianc, zato Fieldova opomba velja tudi za to analizo. 
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Tabela 20: Prikaz vrednosti ANOVE za ugotavljanje razlik v oceni klime glede na faktorje 

klime med različnimi skupinami zaposlenih na šoli (n – ravnatelj/-ica = 60; n –učitelj/-ica 

= 217; n – svetovalec/ka = 78) 

Faktor: 

M 

ANOVA ravnatelj/-

ica 

učitelj/-

ica 

svetovalec/-

ka 

občutek varnosti 0,566 –0,108 –0,174 
F(2,352) = 12,755, p = 

0,000 

samostojnost pri 

odločanju in delu 
0,437 –0,146 0,079 F (2,352) = 8,641, p = 0,000 

 

Podatki raziskave kažejo, da se ocene organizacijske klime med različnimi skupinami 

zaposlenih na šolah statistično pomembno razlikujejo tako v oceni občutka varnosti kot 

samostojnosti pri odločanju in delu. Ravnatelji šol ocenjujejo in prepoznavajo boljši 

občutek varnosti pri delu kot učitelji in svetovalni delavci. Tudi Tukeyjev test pokaže 

statistično pomembne razlike v oceni občutka varnosti med ravnatelji na eni ter učitelji in 

svetovalci na drugi strani (p = 0,000), medtem ko razlike v oceni med učitelji in svetovalci 

niso statistično pomembne (p = 0,864). 

Podatki kažejo, da učitelji ocenjujejo, da so manj samostojni pri odločanju in delu kot 

ravnatelji in svetovalci. Razlike med skupinami so tudi statistično pomembne. Podrobnejša 

analiza s Tukeyjevim testom pokaže, da se statistično pomembno razlikujejo ocene 

ravnateljev in učiteljev (p = 0,000), medtem ko se ocene ravnateljev in svetovalcev (p = 

0,085) ne. Prav tako nisem uspela dokazati statistično pomembnih razlik med učitelji in 

svetovalci (p = 0,193).  

Analiza variance pokaže statistično pomembne razlike med aritmetičnimi sredinami skupin 

zaposlenih tudi pri preverjanju razlik za vsako postavko vprašalnika posebej (pri vseh je 

vrednost p = 0,000). Podrobnejša analiza s Tukeyjevim testom ponovno pokaže statistično 

pomembne razlike med ocenami organizacijske klime med ravnatelji ter učitelji in 

svetovalci v vseh postavkah vprašalnika, medtem ko se ocene učiteljev in svetovalcev ne 

razlikujejo statistično pomembno. 

Ugotavljam, da se ocene organizacijske klime med ravnatelji, učitelji in svetovalnimi 

delavci statistično pomembno razlikujejo in tako lahko potrdim predpostavko o 

obstoju razlik v oceni organizacijske klime med posameznimi podsistemi v šoli. 
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Razlike med ocenjeno in želeno klimo 
 

Zaposleni v šolah, ki so odgovarjali na vprašalnik, so vrednotili klimo, kot jo ocenjujejo, v 

naslednjem koraku pa za isto spremenljivko klime ocenili, kakšno klimo bi si želeli. 

Predpostavljala sem, da bodo med ocenjeno in želeno vrednostjo pri postavkah razlike 

statistično pomembne. 

 

Tabela 21: Prikaz vrednosti t-testa za ugotavljanje razlik med ocenjeno in želeno klimo 

glede na posamezne postavke vprašalnika za osnovne in srednje šole (n – osnovna šola = 

233–237; n – srednja šola = 117–119) 

 

Osnovna šola Srednja šola 

M 
M-

razlike 
t-test M 

M-

razlike 
t-test 

podrejenost 

 
6,82 

–1,271 
t(235) = –8,378, p 

= 0,000 

6,51 

–1,529 
t(118) = –6,076, 

p = 0,000 želeno 

 
8,09 8,04 

razdeljenost odgovornosti 

 
7,49 

–0,792 
t(235) = –6,163, 

p = 0,000 

6,87 

–1,458 
t(117) = –6,282, 

p = 0,000 želeno 

 
8,28 8,33 

merila za kakovostno delo 

 
6,94 

–1,561 
t(236) = –11,243,      

p = 0,000 

6,24 

–2,169 
t(117) = –8,813 

p = 0,000 želeno 

 
8,50 8,41 

nagrajevanje 

 
6,74 

–1,852 
t(236) = –11,222, 

p = 0,000 

6,12 

–2,530 
t(116) = –10,711, 

p = 0,000 želeno 

 
8,59 8,65 

jasnost organizacije 

 
7,38 

–1,679 
t(236) = –12,087, 

p = 0,000 

6,66 

–2,475 
t(117) = –10,335, 

p = 0,000 želeno 

 
9,06 9,14 

sprejetost in podpora 

 

7,19 

–1,801 
t(235) = –13,078, 

p = 0,000 

6,60 

–2,483 
t(117) = –11,095, 

p = 0,000  želeno 

 

8,99 9,08 

vodenje 

 

6,45 

–2,119 
t(234) = –14,612, 

p = 0,000  

6,14 

–2,246 
t(117) = –10,581, 

p = 0,000  želeno 

 

8,57 8,38 

nadzor nad izvajanjem 

nalog 

 

6,50 

–2,338 
t(233) = –13,935, 

p = 0,000  

5,68 

–3,068 
t(116) = –11,919, 

p = 0,000  
želeno 

 

8,83 
8,74 

odprtost za probleme 

 

6,69 

–1,966 
t(232) = –12,277, 

p = 0,000  

6,41 

–2,085 
t(116) = –8,853, 

 p = 0,000 želeno 

 

8,65 8,50 
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Analiza rezultatov je pokazala razlike pri vseh postavkah vprašalnika. Razlike v oceni 

dejanske in želene organizacijske klime so za vsak par postavk tudi statistično pomembne.  

Pri zaposlenih na osnovnih šolah se pokažejo največje razlike med ocenjeno in želeno 

vrednostjo pri postavkah nadzor nad izvajanjem nalog, vodenje in odprtost za probleme. 

Najmanjši razkorak v oceni se je pokazal pri razdeljenosti odgovornosti. 

V povprečju se ocena nadzora nad izvajanjem osnovnih nalog na desetstopenjski lestvici, 

pri čemer vrednost 1 pomeni, da se nekomu, ki ne izpolnjuje svojih nalog, ne zgodi nič, 

vodstvo pa za to praviloma niti ne ve in vrednost 10 pomeni, da ima vodstvo dober pregled 

nad opravljanjem nalog in sproti reagira na kršitve, razlikuje za 2,3 vrednosti. Zaposleni si 

želijo večjega vpogleda in reakcij vodstva (M = 8,83; SE = 0,096), kot pa ga dejansko 

prepoznavajo (M = 6,50; SE = 0,165). Želeli bi si tudi, da bi bilo dobro vodenje bolj 

cenjeno in da bi s tem oni in njihovi sodelavci raje prevzemali vodenje, ko gre za njihovo 

strokovno področje (M = 8,57; SE = 0,142), kot to ocenjujejo za njihovo organizacijo 

(6,45; SE = 0,208). Vprašani si želijo tudi, da bi o problemih lahko govorili bolj odprto (M 

= 8,65; SE = 0,107), kot pa ocenjujejo da lahko (M = 6,69; SE = 0,152). Najmanjši 

razkorak zaposleni čutijo med tem, kako visoka stopnja samostojnosti in odgovornosti za 

svoje odločitve jim je priznana (M = 7,49; SE = 0,127) in kakšno bi si želeli (M = 8,28; SE 

= 0,092). 

Tudi zaposleni na srednjih šolah, ki so odgovarjali na vprašanja o organizacijski klimi, 

najbolj razlikujejo med ocenjeno prepoznano in želeno klimo pri postavkah nadzor nad 

izvajanjem nalog ter sprejetost in podpora. Večja razlika je tudi med vrednostmi za 

postavko nagrajevanje. Najmanjši razkorak so tako kot zaposleni v osnovnih šolah ocenili 

pri postavki razdeljenost odgovornosti. Za pregled vodstva nad izvajanjem osnovnih nalog 

ter odprtost za probleme velja enako kot pri odgovorih zaposlenih na osnovnih šolah (le z 

drugačnimi vrednostmi, ki so opisane v zgornji tabeli). Si pa zaposleni na srednjih šolah 

želijo, da bi za svoje delo dobili več potrditve in priznanj (M = 8.65; SE = 0,131), kot pa to 

ocenjujejo (M = 6.12; SE = 0,210). 

Glede na pridobljene rezultate in dejstvo, da so vse razlike med obstoječo in želeno 

klimo tudi statistično pomembne, lahko zaključim, da si tako zaposleni na osnovnih 

kot tudi na srednjih šolah želijo bolj odprte, podporne organizacijske klime, kot jo 

dejansko prepoznavajo oziroma čutijo.  
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Razkoraki med ocenjeno in želeno vrednostjo so pri posameznih postavkah in glede na 

vrsto šole različno veliki, kjer je manjši razkorak lahko posledično govorim o večjem 

zadovoljstvu s klimo, kot v primeru ko je razkorak večji. 

Ugotovila sem, da ne glede na to, ali vprašani prihajajo iz osnovne ali srednje šole, najdem 

največji in najmanjši razkorak pri isti postavki. V hipotezah se je porajalo vprašanje, ali se 

ta razkorak pri posameznih postavkah glede na vrsto šole tudi statistično pomembno 

razlikuje. V ta namen sem oblikovala novo variablo z vrednostjo razlike ter morebitne 

razlike med osnovno in srednjo šolo preverila s t-testom. Povprečne vrednosti razlik so 

navedene že v tabeli 21, v tabeli 22 pa so zbrani rezultati preverjanja. 

 

Tabela 22: Prikaz vrednosti t-testa za ugotavljanje razlik v razkoraku med ocenjeno in 

želeno organizacijsko klimo med osnovnimi in srednjimi šolami (n – osnovna šola = 233–

237; n – srednja šola = 117–119) 

Postavke: 
T-test za ugotavljanje razlik (v razkorakih) med OŠ 

in SŠ 

podrejenost t(205,7) = 0,879, p = 0,381 

razdeljenost odgovornosti t(190,9) = 2,508, p = 0,013 

merila za kakovostno delo t(193,6) = 2,152, p = 0,033 

nagrajevanje t(352) = 2,356, p = 0,019 

jasnost organizacije t(197,9) = 2,873, p = 0,005 

sprejetost in podpora t(207,6) = 2,596, p = 0,010 

vodenje t(351) = 0,499, p = 0,618 

nadzor nad izvajanjem nalog t(349) = 2,444, p = 0,015 

odprtost za probleme t(348) = 0,426, p = 0,670 

 

Rezultati kažejo, da se osnovne in srednje šole statistično pomembno razlikujejo v 

razkoraku med ocenjeno in želeno vrednostjo organizacijske klime pri postavkah 

razdeljenost odgovornosti, merila za kakovostno delo, nagrajevanje, jasnost 

organizacije, sprejetost in podpora ter nadzor nad izvajanjem nalog.  

Zaposleni v srednjih šolah si bolj kot zaposleni v osnovnih šolah želijo, da bi jim bila 

priznana višja stopnja samostojnosti in s tem odgovornosti za lastne odločitve, se pravi, da 

bi se pri svojem delu morali tudi manj posvetovati z nadrejenimi. Prav tako si zaposleni v 

srednjih šolah želijo še bolj jasnih in zahtevnih kriterijev, po katerih se vrednoti 
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kakovostno delo, kot zaposleni v osnovni šoli. Enako se pokaže večji razkorak pri 

odgovorih zaposlenih v srednji šoli pri postavki nagrajevanje, se pravi, da je zanje še bolj 

pomembno, da bi za svoje delo dobili ustrezno potrditve in priznanje, želijo si tudi boljših 

odnosov ter sprejetosti in podpore. Največjo razliko v razkoraku med prepoznano in želeno 

klimo med odgovori zaposlenih v osnovnih in srednjih šolah pa najdem pri postavkah 

jasnost organizacije in nadzor nad izvajanjem osnovnih nalog. Zaposleni v srednjih šolah si 

želijo še bolj jasnih ciljev ter pregleda vodstva nad tem, kako so opravljene obveznosti 

zaposlenih.  

Razlike v razkoraku med ocenama klime med osnovno in srednjo šolo niso statistično 

pomembne pri postavkah podrejenost, vodenje in odprtost za probleme.  

Zgornji podatki in rezultati preverjanja kažejo na to, da lahko predpostavko o 

statistično pomembnih razlikah med prepoznano in želeno vrednostjo organizacijske 

klime potrdim. Prav tako lahko potrdim predpostavko, da se razkoraki med ocenjeno 

in želeno organizacijsko klimo razlikujejo glede na vrsto šole, ker se statistično 

pomembne razlike pokažejo skoraj pri vseh postavkah. 

 

Povezanost ocene klime z željo po zamenjavi zaposlitve 

 

Zaposleni se odločamo za menjavo zaposlitve ob predpostavki, da je to seveda mogoče, iz 

različnih vzgibov. Predvidevala sem, da je eden od motivov tudi zadovoljstvo z 

organizacijsko klimo v organizaciji in zato želela preveriti povezanost ocene klime z željo 

po menjavi zaposlitve. Predpostavljala sem, da sta spremenljivki med seboj povezani in da 

je ta povezava negativna. 

Preverjanje fluktuacije zaposlenih v slovenskih šolah in iskanje povezave med tem, 

kolikokrat so zaposleni na svojo željo menjali službo in kako ocenjujejo organizacijsko 

klimo na šolah, kjer so bili zaposleni je predstavljalo preveč ambiciozen cilj za domet moje 

raziskave. Zato sem pri vprašanih preverila, kakšna je bila v času poteka raziskave 

motivacija za menjavo službe. Vprašani so odgovorili na vprašanje »Ali razmišljate, da bi 

v prihodnjih letih zamenjali službo, če bo to mogoče?«  
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Tabela 23: Želja po zamenjavi službe – prikaz odgovorov 

 

1 – nikoli ne 

pomislim na 

to 

2 – včasih 

pomislim na 

to 

3 – pogosto 

mislim na 

to 

Skupaj Arit. 

sredina 

Stand. 

odklon 

f % f % F % f % 
želja po 

zamenjavi 

službe 

131 36,5 189 52,6 39 10,9 361 100 1,74 0,639 

 

Na vprašanje je odgovorilo 359 vprašanih. Odgovori kažejo na to, da v povprečju 

zaposleni nikoli oziroma le včasih pomislijo na to, da bi menjali zaposlitev. Pogosto misli 

na to le malenkost manj kot 10 odstotkov vprašanih. Iz rezultata lahko razberem samo 

motivacijo oziroma željo po zamenjavi zaposlitve, sam po sebi ne pove nič o razlogih za 

takšno razmišljanje. Ker me je zanimalo, ali obstaja povezanost med željo po zamenjavi 

zaposlitve in oceno organizacijske klime, sem povezanost preverila s Pearsonovim 

koeficientom korelacije.  

Analiza povezanosti je pokazala, da pri zaposlenih v slovenskih šolah obstaja pomembna 

povezava med oceno občutka varnosti in željo po zamenjavi službe, r = –0,222, p 

(enostranski) = 0,000. Gre za nizko povezanost, ki je negativna. Zaposleni, ki na svoji šoli 

čutijo boljši občutek varnosti, manj pogosto mislijo na to, da bi želeli menjati zaposlitev 

oziroma oditi drugam.  

Pomembna povezava se pokaže tudi med oceno samostojnosti pri odločanju in delu ter 

željo po zamenjavi zaposlitve, r = –0,162, p (enostranski) = 0,001. Negativna, sicer nizka 

povezanost kaže na to, da zaposleni, ki so pri svojem delu in odločanju bolj samostojni, 

manj pogosto želijo oziroma razmišljajo o spremembi zaposlitve. 

Tudi v primeru, ko preverim povezanost za vsako postavko vprašalnika posebej, se pri 

vseh pokaže pomembna, negativna, nizka povezanost med oceno organizacijske klime in 

željo po zamenjavi zaposlitve. 

 

Zgornji rezultati kažejo na to, da zaposleni, ki na svoji šoli čutijo bolj odprto, 

podporno organizacijsko klimo, prepoznavajo okolje, v katerem so lahko avtonomni, 

je njihovo dobro delo opaženo in cenjeno, cilji in pravila pa jasno opredeljeni, manj 

pogosto razmišljajo o tem, da bi odšli na drugo delovno mesto oziroma menjali 

zaposlitev. Predpostavko o povezanosti ocene organizacijske klime in želje po 

zamenjavi zaposlitve lahko tako potrdim. 
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Povezanost ocene klime z motivacijo za bolniško odsotnost zaradi slabega 

počutja v službi 

 

Poleg povezanosti ocene organizacijske klime z željo po zamenjavi službe me je med 

raziskovanjem zanimalo tudi, ali in kako se ta povezuje z izbiro bolniške odsotnosti. 

Predvidevala sem, da so lahko zaposleni bolniško odstotni z dela zaradi različnih razlogov. 

Na prvem mestu izpostavljam bolezni in zdravstvena stanja, ki sama po sebi terjajo 

bolniško odsotnost in niso stvar odločitve posameznika. Se pa zaposleni ob manjšem 

poslabšanju zdravja lahko različno hitro odločajo za odhod k zdravniku in počitek. 

Predvidevala sem, da se zaposleni, kadar se na delovnem mestu dobro počutijo, ko 

prepoznavajo dobro klimo v organizaciji, pozneje in redkeje odločijo za bolniško odsotnost 

z dela. Lahko pa zaposleni bolniško odsotnost vidijo oziroma razumejo tudi kot možen 

izhod, oziroma začasen odmik v primeru slabega počutja na delovnem mestu in v 

organizaciji. Pri tem mislim na specifično slabo počutje, kot odziv na doživljanje slabe 

klime na delovnem mestu. Poudarek v raziskovanju je bil ravno na tem zadnjem od 

razlogov. Vprašani so odgovorili na vprašanje: »Če pomislite na svojo trenutno zaposlitev, 

ali zaradi slabega počutja v službi kdaj pomislite, da bi odšli na bolniško?«  

 

Tabela 24: Motivacija za bolniško odsotnost – prikaz odgovorov 

 

1 – nikoli ne 

pomislim na 

to 

2 – včasih 

pomislim na 

to 

3 – pogosto 

mislim na to 
Skupaj Arit. 

sredina 

Stand. 

odklon 

f % f % F % F % 

izbira bolniške 

odsotnosti 
283 79,5 69 19,4 4 1,1 361 100 1,22 0,439 

 

Na vprašanje je odgovorilo 356 vprašanih, skoraj 80 odstotkov jih nikoli ne pomisli, da bi 

zaradi slabega počutja v službi odšli na bolniško. Le dober odstotek na to možnost pomisli 

pogosto in dobrih 19 odstotkov včasih. Takšen rezultat lahko kaže na to, da se večina na 

delovnem mestu dobro počuti in zato ne vidi potrebe po odmiku in počitku, predvsem pa 

na to, da izbira bolniške odsotnosti, ki ni povezana z boleznijo in bi predstavljala »izhod v 

sili«, zaradi slabega počutja v službi v večini ni relevantna izbira. 

Kljub temu sem preverila povezanost razmišljanja o odhodu na bolniško z organizacijsko 

klimo. Analiza je pokazala, da lahko govorim o nizki, negativni povezanosti med 

občutkom varnosti v organizaciji in izbiro bolniške odsotnosti, r = 0,177, p (enostranski) = 
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0,000. Prav tako najdem nizko, negativno povezanost med občutkom samostojnosti pri 

odločanju in delu ter izbiro bolniške odsotnosti zaradi slabega počutja v službi, r = 0,222, p 

(enostranski) = 0,000.  

Nizka, negativna, statistično pomembna povezava je tudi med vsako posamezno postavko 

in pogostostjo izbire bolniške odsotnosti.  

 

Zaključim lahko, da velika večina vprašanih ne razmišlja o tem, da bi zaradi slabega 

počutja v službi odšli na bolniško. Vprašani, ki na svoji šoli ocenjujejo dobre odnose, 

jasne cilje in strukturo, dober pregled nad izvajanjem nalog, odprtost za probleme 

ter občutek sprejetosti ter avtonomnosti pri odločitvah in delu, le v redkih primerih 

pomislijo na to, da bi izbrali bolniško odsotnost kot izhod zaradi slabega počutja v 

službi. S tem lahko potrdim predpostavko o negativni povezanosti ocene 

organizacijske klime in motivacijo za izbiro bolniške odsotnosti z dela.  

 

Zadovoljstvo pri delu 

 

Vključeni v raziskavo so zadovoljstvo z delom ocenjevali tako, da so ocenili 11 postavk, ki 

so se nanašale na zadovoljstvo z delom, vodstvom, neposrednim nadrejenim, sodelavci, 

možnostmi za napredovanje, s plačo in statusom v organizaciji, delovnimi razmerami in 

možnostmi za izobraževanje. Zadovoljstvo so ocenjevali na štiristopenjski letvici, pri 

čemer je vrednost 1 pomenila, da so zelo nezadovoljni, 2 nezadovoljni, 3 srednje 

zadovoljni, 4 zadovoljni in 5 zelo zadovoljni. 

 

Tabela 25: Prikaz odgovorov po posameznih področjih zadovoljstva pri delu (n = 358–

361) 

Zadovoljstvo:  
1 – zelo 
nezadovoljen 

2 – 
nezadovoljen 

3 – srednje 
zadovoljen 

4 – 
zadovoljen 

5 – zelo 
zadovoljen 

Skupaj 
Arit. 
sr. 

Stand. 
odklon 

f % f % f % f % f % f % 

z delom / / 6 1,7 56 15,6 203 56,7 93 26,0 358 100 4,07 0,693 

z vodstvom 
organizacije 

8 2,2 32 8,9 76 21,2 177 49,4 65 18,2 358 100 3,72 0,937 

s sodelavci / / 10 2,8 83 23,1 212 58,9 55 15,3 360 100 3,87 0,691 

z neposrednim 
nadrejenim 

7 2,0 19 5,3 67 18,7 185 51,7 80 22,3 358 100 3,87 0,886 

z možnostmi za 
napredovanje 

24 6,7 64 17,8 107 29,7 127 35,3 38 10,6 360 100 3,25 1,076 

s plačo 15 4,2 34 9,4 163 45,3 132 36,7 16 4,4 360 100 3,28 0,855 

s statusom v 
organizaciji 

4 1,1 22 6,1 75 20,8 195 54,0 65 18,0 361 100 3,82 0,837 

z delovnimi 3 0,8 23 6,4 81 22,6 143 39,8 109 30,4 359 100 3,92 0,926 
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Zadovoljstvo:  
1 – zelo 
nezadovoljen 

2 – 
nezadovoljen 

3 – srednje 
zadovoljen 

4 – 
zadovoljen 

5 – zelo 
zadovoljen 

Skupaj 
Arit. 
sr. 

Stand. 
odklon 

f % f % f % f % f % f % 

razmerami 
(oprema, 
prostor) 

z možnostmi za 
izobraževanje 

5 1,4 43 11,9 86 23,8 139 38,5 88 24,4 361 100 3,73 1,005 

z stalnostjo 
zaposlitve 

17 4,7 14 3,9 22 6,1 113 31,4 194 53,9 360 100 4,26 1,057 

z delovnim 
časom 

3 0,8 12 3,3 53 14,7 180 49,9 113 31,3 361  4,07 0,815 

 

Rezultati kažejo, da so na postavki zadovoljstvo s statusom v organizaciji ter zadovoljstvo 

z možnostmi za izobraževanje odgovorili vsi (361), druge trditve pa je ocenjevalo 358 ali 

359 vključenih v raziskavo.  

Razen pri spremenljivkah zadovoljstvo z delom in s sodelavci, je minimalna vrednost 

odgovorov znašala 1, maksimalna pa 5. Pri trditvah zadovoljstva z delom in sodelavci je 

minimalna vrednost znašala 2, torej nihče od vprašanih ni z delom in sodelavci zelo 

nezadovoljen.  

Srednje vrednosti odgovorov kažejo na to, da so zaposleni na slovenskih šolah v povprečju 

zadovoljni z delom, saj nobena od vrednosti pri postavkah ne pade pod vrednost 3, torej v 

povprečju z nobeno od spremenljivk zadovoljstva niso nezadovoljni. Najvišje vrednosti so 

zastopane pri oceni zadovoljstva s stalnostjo zaposlitve (4,26), z delom (4,07) ter delovnim 

časom (4,07). Zaposleni so torej v povprečju s tem zadovoljni. V povprečju zaposleni 

ocenjujejo, da so najmanj zadovoljni z možnostmi za napredovanje (3,25) in s plačo (3,28), 

vendar vrednosti še vedno kažejo na srednje zadovoljstvo z obema področjema. Odgovori 

najbolj variirajo pri oceni zadovoljstva z možnostmi za napredovanje in izobraževanje. 

Glede na rezultate lahko zaključim, da so zaposleni, ki so ocenjevali zadovoljstvo v 

povprečju zadovoljni z delom. Najbolj zadovoljni so s stalnostjo zaposlitve. 

 

Zadovoljstvo pri delu v okviru novih dimenzij 

 

Spremenljivke, ki se nanašajo na zadovoljstvo pri delu, sem faktorizirala. Kljub nekoliko 

nižjim vrednostim komunalitet pri postavkah zadovoljstvo z delom, zadovoljstvo s 

sodelavci, zadovoljstvo z delovnimi razmerami ter zadovoljstvo z možnostmi za 

izobraževanje, sem te postavke zaradi njihove smiselne interpretabilnosti znotraj faktorjev 

obdržala v nadaljnji analizi. Faktorska analiza (Oblimin poševnokotna faktorska rešitev) je 
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pokazala tri faktorje, ki skupaj pojasnjujejo 56,8 odstotka variance, prvi faktor 26,79 

odstotka, drugi 15,42 odstotka in tretji 14,6 odstotka.  

 

Tabela 26: Nasičenost faktorjev zadovoljstva pri delu 

Postavke 
Faktor 

1 2 3 

zadovoljstvo z vodstvom 0,920   

zadovoljstvo z neposredno 

nadrejenim 

0,854   

zadovoljstvo s sodelavci 0,695   

zadovoljstvo s statusom v 

organizaciji 

0,597   

zadovoljstvo z delom 0,511   

zadovoljstvo s stalnostjo 

zaposlitve 

 0,848  

zadovoljstvo z delovnim 

časom 

 0,615  

zadovoljstvo z delovnimi 

razmerami 

 0,401  

zadovoljstvo s plačo   –0,839 

zadovoljstvo z možnostmi za 

napredovanje 

  –0,759 

zadovoljstvo z možnostmi za 

izobraževanje 

   

 

Prvi faktor je najbolj nasičen s postavkama o zadovoljstvu z vodstvom (84,6 odstotka) in 

zadovoljstvu z neposredno nadrejenim (72,9 odstotka). Določa ga še zadovoljstvo s 

sodelavci (48,3 odstotka), s statusom v organizaciji (35,6 odstotka) ter zadovoljstvo z 

delom (26,1 odstotka). Ker se zgoraj navedene postavke dotikajo relacij med zaposlenimi, 

hierarhije, vprašanja porazdelitve vlog in doživljanja svoje vloge ter dela, ta faktor 

poimenujem zadovoljstvo z odnosi na delovnem mestu. 

 

Drugi faktor najmočneje določa zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve (71,9 odstotka), 

določata pa ga še zadovoljstvo z delovnim časom (37,8 odstotka) in z delovnimi razmerami 

(16,8 odstotka). Ker se vsa ta področja zadovoljstva nanašajo na formalno ureditev 

zaposlitve ter formalne okoliščine, na katere imamo le malo vpliva, faktor poimenujem 

zadovoljstvo s pogoji zaposlitve. 

Tretji faktor najmočneje določata postavki o (ne)zadovoljstvu s plačo (70,4 odstotka) in 

(ne)zadovoljstvu z možnostmi za napredovanje (57,6 odstotka). Ker se področja nanašajo 
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na plačilo, nagrado in možnost napredovanja, na materialni vidik oziroma vrednotenje dela 

in ker imajo uteži negativen predznak faktor poimenujem faktor nezadovoljstva z 

vrednotenjem dela.  

Faktorji se med sabo povezujejo. Vrednosti koeficienta korelacije kažejo na najvišjo 

vrednost med prvim in tretjim faktorjem (–0,354), nekoliko manjšo med prvim in drugim 

(0,330), najmanjšo (–0,199) pa med drugim in tretjim faktorjem.  

 

Povezanost ocen kulture, klime in zadovoljstva 

 

Predvidevala sem, da se ocene organizacijske kulture, klime in zadovoljstva povezujejo 

med seboj. Da se povezujejo pozitivno. Se pravi, da se močnejša kultura učeče se 

skupnosti na šoli, večja povezanost zaposlenih med seboj, povezuje z bolj podporno klimo 

in večjim zadovoljstvom pri delu. Povezanost sem preverila s Pearsonovim koeficientom 

korelacije, najprej za povezanost organizacijskih kulture in klime. 

 

Tabela 27: Povezanost ocen organizacijskih kulture in klime (n = 347–361) 

 Občutek varnosti 
Samostojnost pri odločanju in 

delu 

ocena kulture 
r = 0,559  

p = 0,000 

r = 0,358 

p = 0,000 

 

Analiza povezanosti kaže na to, da obstaja pomembna povezava med oceno organizacijske 

kulture na šoli ter oceno klime. Povezava je pozitivna. Višja kot je ocena organizacijske 

kulture, višji je občutek varnosti v šoli, r = 0,559, p (enostranski) = 0,000. Bolj kot so 

zaposleni med seboj povezani, se identificirajo s svojo vlogo in organizacijo, bolj pozitivno 

ocenjujejo naravnanost organizacije in odnosov, doživljajo jasne meje in okvirje svojega 

dela. Po Fieldu (2005, str. 32) gre za visoko povezanost. Srednja povezanost se kaže v 

primeru analize ocene organizacijske kulture in samostojnosti pri odločanju in delu, ki 

predstavlja drugi faktor organizacijske klime, r = 0,358, p (enostranski) = 0,000. 

Povezanost je prav tako pozitivna in statistično pomembna. Bolj kot so zaposleni povezani 

med seboj, večjo podporo doživljajo pri svoji vlogi na šoli, višji je občutek samostojnosti 

pri delu in jasneje je porazdeljena in sprejeta odgovornost za delo.  

Zaključim lahko, da se glede na zgornje rezultate oceni kulture učeče se skupnosti in 

klime v šoli statistično pomembno povezujeta. 
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Tudi povezavo med oceno organizacijskih kulture in klime ter zadovoljstva pri delu sem 

preverila s Pearsonovim koeficientom korelacije.   

 

Tabela 28: Povezanost ocen organizacijskih kulture in klime z zadovoljstvom pri delu (n = 

344–347) 

 
Zadovoljstvo z 

odnosi na delovnem 

mestu 

Zadovoljstvo s pogoji 

zaposlitve 

Nezadovoljstvo 

z 

vrednotenjem 

dela 

ocena kulture 
r = 0,647 

p = 0,000 

r = 0,179 

p = 0,000 

r = –0,315 

p = 0,000 

občutek 

varnosti 

r = 0,563 

p = 0,000 

r = 0,172 

p = 0,001 

r = –0,313 

p = 0,000 

samostojnost 

pri odločanju 

in delu 

r = 0,414 

p = 0,000 

r = 0,183 

p = 0,001 

r = –0,223 

p = 0,000 

 

Gledano z vidika povezanosti organizacijske kulture in zadovoljstva pri delu, obstaja 

visoka, pozitivna povezanost med oceno organizacijske kulture, povezanosti med 

zaposlenimi ter zadovoljstvom z odnosi na delovnem mestu, r = 0,647, p (enostranski) = 

0,000, se pravi, da bolj kot so zaposleni med sabo povezani, višje ocenjujejo zadovoljstvo z 

odnosi, vodstvom, statusom in svojo vlogo v organizaciji.  

Povezanost med oceno organizacijske kulture ter zadovoljstvom s pogoji zaposlitve je sicer 

statistično pomembna, pa vendar nizka, r = 0,179, p (enostranski) = 0,000. Višja ocena 

organizacijske kulture se tako, sicer nizko, pa vendarle povezuje z zadovoljstvom s 

stalnostjo zaposlitve, delovnim časom in delovnimi razmerami. Povedano obratno, 

zaposleni, ki so zadovoljni z delovnim časom, imajo dobre pogoje za delo in urejeno 

zaposlitveno varnost, se bolj vključujejo v kolektiv in ocenjujejo večjo povezanost med 

zaposlenimi kot v primeru, da pogoji zaposlitve niso urejeni.  

Faktor nezadovoljstva z vrednotenjem dela se statistično pomembno, vendar negativno, 

povezuje z oceno organizacijske kulture, r = –0,313, p (enostranski) = 0,000. Gre za 

srednje močno povezanost. Se pravi, da so zaposleni, ki so bolj povezani med sabo, 

praviloma manj nezadovoljni z vrednotenjem dela. Višje zadovoljstvo s plačo in 

možnostmi za napredovanje pa prispeva k boljši povezanosti med zaposlenimi.  

Oceni organizacijske kulture učeče se skupnosti in zadovoljstva pri delu se torej 

statistično pomembno povezujeta.  
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Ob predpostavki, da organizacijsko klimo določata faktorja občutek varnosti in 

samostojnost pri odločanju in delu ter zadovoljstvo pri delu, zadovoljstvo z odnosi na 

delovnem mestu, s pogoji zaposlitve in z vrednotenjem dela, povezavo med klimo in 

zadovoljstvom določajo povezave med posameznimi faktorji.  

Občutek varnosti se visoko in statistično pomembno povezuje z zadovoljstvom z odnosi na 

delovnem mestu, r = 0,563, p (enostranski) = 0,000, kar pomeni, da bolj kot so na 

delovnem mestu jasni merila za naloge, večja ko je preglednost, jasni cilji in pozitiven 

odnos do vodenja, odprtost za probleme in večji občutek sprejetosti in podpore, kar vse 

obsega občutek varnosti, bolj zadovoljni so zaposleni z odnosi, hierarhijo in doživljanjem 

svoje vloge na delovnem mestu.  

Doživljanje občutka varnosti se prav tako pozitivno, vendar nizko, povezuje s pogoji 

zaposlitve, r = 0,172, p (enostranski) = 0,001. Večje kot je zadovoljstvo s stalnostjo 

zaposlitve, delovnimi razmerami in delovnim časom, večji je občutek varnosti na 

delovnem mestu.  

Občutek varnosti se statistično pomembno, vendar negativno in srednje močno povezuje z 

nezadovoljstvom z vrednotenjem dela, r = –0,315, p (enostranski) = 0,000. V tem primeru 

lahko govorim o tem, da večje kot je zadovoljstvo s plačo in možnostmi za napredovanje, 

boljši je odnos do vodenja, prevzemanja odgovornosti, bolj so zaposleni odprti za 

probleme, višje se ocenjuje občutek sprejetosti in podpore in ostalo, kar obsega faktor 

občutka varnosti. 

Samostojnost pri odločanju in delu se statistično pomembno povezuje z vsemi tremi 

dimenzijami zadovoljstva pri delu. Srednje močno in pozitivno se povezuje z 

zadovoljstvom z odnosi na delovnem mestu, r = 0,414, p (enostranski) = 0,000, kar 

pomeni, da so zaposleni, ki se jim pri svojem delu ni treba podrejati veliko pravilom, so 

lahko samostojni in ravnajo po lastnem preudarku, tudi bolj zadovoljni z odnosi na 

delovnem mestu, se pravi z vodstvom, sodelavci in statusom na šoli.  

Nizko se samostojnost pri odločanju in delu povezuje z zadovoljstvom z opredelitvijo 

delovnega razmerja, r = 0,183, p (enostranski) = 0,001, in nezadovoljstvom z vrednotenjem 

dela, r = –0,223, p (enostranski) = 0,000. Pozitivna povezava samostojnosti pri odločanju 

in delu ter zadovoljstva s stalnostjo, delovnim časom in delovnimi razmerami kaže na to, 

da zaposleni, ki imajo urejeno zaposlitveno varnost, so zadovoljni z delovnim časom in 

ocenjujejo dobre pogoje za delo, ocenjujejo tudi višji občutek samostojnosti pri delu in 

odločanju.  
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Negativna povezanost nezadovoljstva z vrednotenjem dela in samostojnosti pri odločanju 

pri delu pa kaže na to, da so zaposleni, ki so zadovoljni s plačilom in možnostmi za 

nagrado, tudi bolj samostojni pri delu in določanju oziroma ocenjujejo, da jim je to na 

njihovi šoli omogočeno.  

Oceni organizacijske klime in zadovoljstva pri delu se torej statistično pomembno 

povezujeta.  

Rezultati analize so tako pokazali, da med vsemi faktorji organizacijske klime, 

zadovoljstva pri delu in oceno organizacijske kulture obstaja statistično pomembna 

povezava, iz tega sledi, da lahko predpostavko o obstoju statistično pomembne 

povezanosti med organizacijsko kulturo, klimo in zadovoljstvom pri delu potrdim.  
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Ugotovitve kvantitativnega dela raziskave 

 

Ugotovitve prvega dela raziskave bom v nadaljevanju strnila glede na postavljene hipoteze. 

V sklopu postavljene hipoteze predstavljam najpomembnejše izsledke, na podlagi katerih 

na koncu sprejmem ali ovržem predpostavko oziroma hipotezo.  

 

H1: V OBSTOJEČIH KULTURI IN KLIMI SO RAZLIKE GLEDE NA VELIKOST 

IN VRSTO ŠOLE TER PODSISTEM. 

Predpostavko o tem, da obstajajo statistično pomembne razlike v oceni obstoječe 

organizacijske kulture in ocenjene klime lahko deloma potrdim, deloma ovržem.  

Hipotezo lahko potrdim v delu, ki se nanaša na razlike v oceni organizacijske kulture 

med različnimi podsistemi v šoli. Se pravi, da se ocena organizacijske kulture na šoli 

statistično pomembno razlikuje glede na to, ali gre za oceno učiteljev, ravnateljev ali 

svetovalnih delavcev, pri čemer ravnatelji ocenjujejo močnejšo organizacijsko kulturo kot 

učitelji in svetovalni delavci. Razlike med učitelji in svetovalnimi delavci pa niso 

statistično pomembne. 

Enako kot v primeru organizacijske kulture, lahko hipotezo potrdim tudi v delu, da se 

glede na podsistem v šoli, zaposlitev strokovnih delavcev, razlikuje tudi ocena 

organizacijske klime. Ravnatelji šol prepoznavajo boljši občutek varnosti pri delu, kot 

učitelji in svetovalni delavci, razlike med slednjima dvema skupinama pa tudi tokrat niso 

statistično pomembne. Z vidika samostojnosti pri odločanju in delu pa podatki kažejo, da 

učitelji ocenjujejo, da so manj samostojni pri odločanji in delu kot ravnatelji in svetovalni 

delavci, pri čemer se statistično pomembno razlikujejo ocene učiteljev in ravnateljev, ne pa 

tudi ocene ravnateljev in svetovalnih delavcev ter učiteljev in svetovalnih delavcev. 

Hipotezo lahko prav tako potrdim v delu, kjer govorim o statistično pomembnih 

razlikah v oceni organizacijske klime med osnovno in srednjo šolo. Potrjevanje v tem 

delu temelji na potrditvi večjega deleža faktorjev in postavk organizacijske klime, ki se 

tičejo občutka varnosti, pri čemer zaposleni na osnovnih šolah prepoznavajo bolj odprto in 

podporno klimo, glede občutka varnosti, doživljanja meja ter pozitivne naravnanosti v 

odnosih, kot na srednjih šolah. Pri manjšem deležu, ki se nanaša na samostojnost pri 

odločanju in delu pa sicer obstajajo razlike, vendar niso statistično pomembne.  

Uspela sem dokazati tudi razlike pri oceni klime glede na velikost šole, kar se tiče enega 

od faktorjev klime – samostojnost pri odločanju in delu, tako da hipotezo lahko potrdim 
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tudi v tem delu, medtem ko pri faktorju občutek varnosti razlik med manjšimi in večjimi 

šolami nisem uspela dokazati.  

Zaposleni na večjih šolah tako ocenjujejo nekoliko večjo samostojnost pri delu in 

določanju, kot zaposleni na manjših šolah. 

Glede na rezultate raziskave ne morem govoriti o razlikah v oceni organizacijske 

kulture med osnovnimi in srednjimi šolami, prav tako ne o razlikah med manjšimi in 

večjimi šolami, zato hipotezo v tem delu ovržem.  

 

H1.1: VELIKOST ŠOLE JE POVEZANA Z OCENO KULTURE IN OCENO 

KLIME. 

Hipotezo, v kateri sem predvidevala, da se velikost šole povezuje z oceno kulture in klime, 

lahko potrdim v delu, ki se nanaša na enega od faktorjev klime – samostojnost pri 

odločanju in delu. Kljub temu, da bi v povezavi s teoretičnimi izhodišči lahko pričakovali 

negativno povezanost, ki bi pomenila, da zaposleni na manjših šolah ocenjujejo bolj 

podporno klimo kot na večjih, se pokaže, da je povezanosti ocene samostojnosti in 

velikosti šole pozitivna, se pravi, da z velikostjo šole raste tudi samostojnost zaposlenih pri 

odločanju in delu. Za drugi faktor organizacijske klime – občutek varnosti, nisem uspela 

dokazati povezanosti.  

V nasprotju z oceno organizacijske klime, nisem uspela dokazati povezanosti med 

velikostjo šole in oceno organizacijske kulture na šoli. Tako lahko tudi hipotezo 1.1 

deloma potrdim, deloma ovržem.  

 

H1.2: NA OSNOVNIH ŠOLAH ZAPOSLENI PREPOZNAJO MOČNEJŠO 

KULTURO IN BOLJŠO KLIMO KOT NA SREDNJIH ŠOLAH.  

Hipoteza se vsebinsko močno nanaša na osnovno hipotezo 1, v kateri že v večji meri 

odgovorim na hipotezo 1.2. V povprečju zaposleni na osnovnih šolah sicer prepoznavajo 

močnejšo organizacijsko kulturo, kot zaposleni na srednjih šolah, vendar ta razlika ni 

statistično pomembna, zato hipotezo 1.2 v delu, ki se nanaša na kulturo šole ovržem. 

Skladno s potrditvijo razlik v oceni organizacijske klime med osnovnimi in srednjimi 

šolami z vidika doživljanja občutka varnosti v organizaciji lahko v tem delu hipotezo 1.2 

potrdim in zaključim, da zaposleni na osnovnih šolah prepoznavajo bolj odprto in 

podporno klimo, kar se tiče občutka varnosti, doživljanja meja ter pozitivne 

naravnanosti v odnosih kot na srednjih šolah. Pri manjšem deležu, ki se nanaša na 
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samostojnost pri odločanju in delu, pa sicer obstajajo razlike, vendar niso statistično 

pomembne.  

Hipotezo tako lahko potrdim le v manjšem delu, in sicer pri višjem občutku varnosti 

v osnovnih šolah kot srednjih, v vseh drugih vidikih pa hipotezo ovržem.  

 

H1.3: MED OŠ IN SŠ OBSTAJAJO POMEMBNE RAZLIKE V RAZLIKAH MED 

PREPOZNANO IN ŽELENO KLIMO. 

Zaposleni na osnovnih in srednjih šolah si želijo bolj odprte in podporne organizacijske 

klime, kot jo na šoli dejansko prepoznavajo oziroma ocenjujejo. 

Rezultati kažejo, da se osnovne in srednje šole statistično pomembno razlikujejo v 

razkoraku med ocenjeno in želeno vrednostjo organizacijske klime pri postavkah 

razdeljenost odgovornosti, merila za kakovostno delo, nagrajevanje, jasnost organizacije, 

sprejetost in podpora ter nadzor nad izvajanjem nalog. Pri vseh teh postavkah so razlike 

med ocenjeno in želeno klimo na šoli v povprečju večje na srednjih šolah.  

Glede na ta dejstva lahko govorim o obstoju statistično pomembnih razlik med prepoznano 

in želeno vrednostjo organizacijske klime. Predpostavko o tem, da se razkoraki med 

ocenjeno in želeno organizacijsko klimo razlikujejo glede na vrsto šole lahko prav tako 

potrdim, saj se statistično pomembne razlike pokažejo skoraj pri vseh postavkah. 

 

H2: OCENA ŠOLSKE KULTURE SE POZITIVNO POVEZUJE Z OCENO 

OBSTOJEČE ŠOLSKE KLIME. 

Predpostavko o tem, da se oceni organizacijskih kulture in klime med seboj 

statistično pomembno in pozitivno povezujeta lahko potrdim. Rezultati kažejo na to, da 

bolj kot so zaposleni med seboj povezani, bolj pozitivno ocenjujejo šolo in odnose v njej. 

Na šolah, kjer so zaposleni med seboj bolj povezani, so pri svojem delu in odločanju tudi 

bolj samostojni.  

 

H3: OCENA ŠOLSKE KLIME SE NEGATIVNO POVEZUJE Z MOTIVACIJO ZA 

ZAMENJAVO SLUŽBE IN BOLNIŠKIMI ODSOTNOSTMI. 

V primeru, da so zaposleni lahko pri svojem delu avtonomni, da je dobro delo opaženo in 

cenjeno, cilji in pravila v šoli pa jasno opredeljeni, manj pogosto razmišljajo, da bi 

zamenjali zaposlitev oziroma odšli na drugo delovno mesto.  
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Dobri odnosi, jasni cilji, odprtost za probleme, občutek sprejetosti in drugi dejavniki klime, 

ki so povezani z občutkom varnosti pri delu ter samostojnostjo pri odločanju in delu, se 

povezujejo s tem, kako zaposleni zaradi doživljanja svoje vloge in dela v službi razmišljajo 

o bolniški odsotnosti. Če je po mnenju zaposlenih klima bolj podporna, manjkrat pomislijo 

na bolniško odsotnost kot izhod v sili.  

Predpostavko o negativni povezanosti ocene organizacijske klime z motivacijo za 

bolniško odsotnost in željo po menjavi zaposlitve lahko tako potrdim. 

 

H4: OCENI ŠOLSKIH KULTURE IN KLIME SE POZITIVNO POVEZUJETA Z 

ZADOVOLJSTVOM PRI DELU. 

Analiza rezultatov je pokazala, da bolj ko so zaposleni med seboj povezani in 

prepoznavajo močnejšo organizacijsko kulturo, višje ocenjujejo zadovoljstvo z odnosi, 

vodstvom in svojo vlogo v organizaciji. Tisti, ki so zadovoljni z delovnim časom, imajo 

dobre razmere za delo in urejeno zaposlitveno varnost, ocenjujejo močnejšo kulturo na 

šoli. Tudi zadovoljstvo z vrednotenjem dela – s plačo in možnostmi za napredovanje – 

prispeva k povezanosti med zaposlenimi in močjo kulture.  

Prav tako je pomembna povezava med vsemi faktorji organizacijske klime in 

zadovoljstvom pri delu. Višji ko je občutek varnosti, bolj so zaposleni zadovoljni z odnosi 

in doživljanjem svoje vloge na delovnem mestu. Večje ko je zadovoljstvo s stalnostjo 

zaposlitve, delovnimi razmerami in delovnim časom, plačo ter možnostmi za 

napredovanje, večji je občutek varnosti.  

Zaposleni, ki so pri svojem delu in odločitvah lahko avtonomni, so tudi bolj zadovoljni z 

odnosi na delovnem mestu. Če so zaposleni zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, delovnim 

časom, delovnimi razmerami, plačo in možnostmi za napredovanje, ocenjujejo tudi večjo 

avtonomijo. 

Glede na to, da med vsemi faktorji organizacijske klime, zadovoljstva pri delu in 

oceno organizacijske kulture obstaja statistično pomembna povezava, lahko 

predpostavko o obstoju statistično pomembne pozitivne povezanosti med 

organizacijsko kulturo, klimo in zadovoljstvom pri delu potrdim.  
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ANALIZA REZULTATOV KVALITATIVNEGA DELA RAZISKAVE 

 

Vloga ravnateljev in svetovalnih delavcev v kontekstu kulture, klime in 

zadovoljstva pri delu 

 

Prvi del raziskave je pokazal, da ravnatelji, svetovalci in učitelji različno prepoznavajo 

organizacijsko kulturo in ocenjujejo organizacijsko klimo na šoli. V nadaljevanju 

predstavljam rezultate poglobljenih pogovorov z ravnatelji in svetovalnimi delavci, ki sicer 

zaradi metodoloških značilnosti raziskovanja ne morejo služiti posploševanju, omogočajo 

pa uvid v doživljanje njihove vloge v procesu prepoznavanja, ocenjevanja, spreminjanja ter 

soustvarjanja organizacijskih kulture in klime na šoli. Utemeljeni teoriji, zgodbi 

ravnateljev in svetovalnih delavcev o organizacijskih kulturi in klimi, sta podprti 

značilnimi primeri iz besedila.   

Korake kvalitativne analize podrobno opisujem v poglavju Kvalitativna analiza gradiva, 

rezultate kvalitativnega dela raziskave (posamezne zgodbe) pa prikazujem shematično in 

besedilno. Na začetku poglavij s krepkim tiskom izpostavim vodilno, osrednjo misel 

pripovedi. Shematični prikaz odnosov med pojmi oziroma kategorijami, kot lahko tudi 

imenujemo pojme zadnjega reda, v nadaljevanju prikazuje vzročno-posledične povezave in 

odnose med pojmi. Temu prikazu sledi formulacija »utemeljene teorije« oziroma zgodbe, v 

kateri opišem relacije med pojmi, izpostavim in opredelim osnovno misel, pozneje pa 

podrobneje predstavim spoznanja. Ta spoznanja podprem tudi s pripisovanjem empiričnih 

postavk.  

 

Rezultate prikazujem posebej za gradivo, ki je bilo pridobljeno z intervjuji s tremi 

ravnatelji in tremi svetovalnimi delavci. V poglavju ugotovitve Kvalitativnega dela zatem 

poiščem skupne točke in razlike med zgodbami ravnateljev in svetovalnih delavcev, ki 

pozneje služijo tudi kot izhodišče za interpretacijo. Te točke predstavljam v tabelah kot 

opredelitev skupnih pojmov in jih podprem z zaporednimi številkami empiričnih postavk v 

analiziranem gradivu. 
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Organizacija in delo na šoli kot ravnateljevi središčni KATEGORIJI 

ORGANIZACIJSKIH KULTURE IN KLIME 

 

Ob liku vodstva šole, ki ga navadno predstavlja ravnatelj ali ravnateljica šole, so v 

središču pripovedi o organizacijskih kulturi in klimi organizacija, obveščanje in delo 

na šoli.  

 

Slika 7: Odnosi in relacije med pojmi – ravnatelji 

 

Ravnatelj je lik pedagoškega vodje in menedžerja šole, če govorimo o samostojni šoli 

(»Dober ravnatelj mora biti … delaš med menedžerskim in pedagoškim delom…«). Če je 

šola del šolskega centra, menedžersko vlogo prevzame direktor in se lahko ravnatelj 

posveča bolj pedagoškim temam. Takšna oblika porazdelitve vlog je pri ravnateljih 

zaželena, ker bi si želeli biti predvsem pedagoški vodje (»Čeprav menim, da bi moral biti 

pedagoški del prioriteta …«). Vloge ravnatelja se definirajo v odnosu do vodenja 

pedagoškega procesa in doseganja ciljev šole (»… zagotavljam kvaliteten in uspešen 

pedagoški proces …«), kot organizacijsko delo (»… veliko takega organizacijskega dela 

…«), delitev in odreditev nalog (»… je treba ljudem včasih razložit, al pa odredit, kaj ima 

kdo za naredit …«), kadrovanje (»… zaposlovanju … pri prepoznavanju človeka …«), 

nadzor (»… kontrola mora bit, a ne, ljudje smo tako naravnani …«). Ob tem je mogoče 



 
170 

 

opredeliti tudi odnos do vodenja, ki je povezan z osebnimi značilnostmi, spretnostjo za 

uspešno delo in značilnostmi šole. Osebne značilnosti in spretnosti vodenja so naravnane 

na sodelovanje, ki je resnično (»… skoraj vedno se o vsem pogovorimo … cilj je, da 

gremo narazen z občutkom, da smo se dobro dogovorili …«) ali navidezno (»…moraš 

okrog ga pripeljat do tistega, kar ti želiš … diplomatsko obrnit, da imajo občutek da so se 

sami nekaj spomnili, ne pa da si jih ti napeljal na tisto, kar si želel …«). 

Ravnatelji na samostojnih šolah, ki tako prevzemajo vlogo pedagoškega vodje in 

menedžerja, svoje delo doživljajo bolj stresno (»… problem je, ker si za vse sam … delam 

okrog 10 ur na dan …«) kot tisti, ki delajo na šolah, ki so del šolskega centra (»… nimam 

občutka, da bi me to ravnateljevanje preobremenjevalo …«). 

 

Vloga vodstvenega delavca oziroma ravnatelja se povezuje predvsem z organizacijo 

in načinom dela ter pretokom informacij na šoli in njegovim pomenom. Organizacija 

dela je odvisna od notranjih, odnosnih in okoljskih dejavnikov. Izpostavlja se pomen 

pristnih osebnih stikov (»… lahko po mailu dostopni, sem pa prepričan, da je osebni stik 

pa tisti ključni …«) in centralizacije organizacije nasproti lokacijski razpršenosti, ki 

pomeni manjši vpogled in nadzor nad delom (»… dvolokacijskost … in se dostikrat zgodi, 

preprosto, da levica ne ve, kaj dela desnica …«). Organizacija dela je odvisna od 

objektivnih posebnosti šole (»… arhitektura nam omogoča pouk v stiku z naravo …«), 

razporejanja ter razpoložljivosti kadrov (»… imamo učitelje, ki so samo na naši šoli in je 

organizacija boljša, prilagoditve so boljše, ne nazadnje tudi sestanki, vse, kar je, je boljše 

…«) in finančnih virov. Prav zaradi slednjih se delo občasno organizira tudi kot 

prostovoljno (»… Smo rekli, kaj pa, če to naredimo udarniško?«).  

Izpostavljeni načini dela so zaznamovani s timskim delom (» … ne sme bit en človek tisti, 

ki začrta pot … treba je stvari skupaj zastaviti in peljati …«), številčnim razmerjem med 

spoloma zaposlenih (»…večinoma ženski kolektiv in bom rekla prevladuje ženska 

filozofija … v vse se vpičit …«), s pomenom dobrih odnosov (»… se odprto pogovarjam 

ne… se dogovorimo in upoštevamo mnenja kolikor se da …«), spoštovanja (»… ključna 

stvar je odnos … in spoštovanje …«), predvsem pa s pogojevanjem načina dela z 

osnovnim smotrom in vizijo šole, ki, odvisno od načina vodenja, lahko/mora biti 

oblikovana kolektivno, se pa praviloma povezuje z vprašanjem 'Za koga smo tu?' (»… 

zavedanje, da smo zaradi učencev tu in da zaradi učencev imamo mi službe …«).  
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Informacije na šoli krožijo po različnih komunikacijskih kanalih (»… po mailu, zvočniku, 

e-asistentu, na konferencah in učiteljskih zborih, na oglasni deski …«), so ciljno usmerjene 

in namensko naslovljene, temu je prilagojen tudi način sporočanja (»… če je namenjeno 

vsem pošljem po mailu … včasih individualno, če se tiče samo dotične osebe, če …«). Po 

presoji ravnatelja so informacije tudi izbrane (»… je zmeraj diskutable, kaj, kakšne 

informacije naj zaokrožijo po celi šoli … A je res pomembno, da vsak vse ve, bo zaradi 

tega boljši pri svoji osnovni dejavnosti? Mislim da ne …«). 

 

Delo na šoli in svojo vlogo ravnatelji razumejo v močni soodvisnosti z vlogo ter delom 

učitelja in svetovalnega delavca. Učitelj je v njihovih očeh pomembna osebnost v 

procesu vzgoje in izobraževanja. Po eni strani je učitelj človek, od katerega se pričakujejo 

visoka moralna in etična načela (»… učitelj je v prvi vrsti človek … role model, se pravi 

kot vzornik …«), hkrati pa se upošteva tudi njegova zmotljivost. Po drugi strani je 

strokovnjak, ki je v šoli zato, da doseže postavljene cilje (»… vloga učitelja je pomembna, 

in vloga razrednika … to ni zgolj častna funkcija …«). Tudi pričakovanja drugih so 

povezana z njegovimi osebnostnimi lastnostmi in strokovnimi kompetencami. Pričakujejo 

se prilagodljivost, fleksibilnost (»Mene učitelj, ki dela po pripravi, ki si jo pripravi po 

tistem okviru, ki so ga nas učili na faksu … in dela po tisti pripravi identično v treh, štirih 

oddelkih … ne prepriča.«), delavnost, optimizem, spretnost iskanja močnih področij (»… 

nekateri učitelji, zdaj če odkrito govorim, preveč dolgo gledajo samo na tiste napake. 

Ampak včasih se mi zdi, da naredimo večji korak, ko učitelj gre na tisto, kar je v njemu 

minimalno dobro, pa na tistem začne gradit …«) in dober odnos z učenci in dijaki. Na 

strokovni ravni pa sposobnost izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa s čim manj 

posegi drugih ljudi v razred in delo za doseganje cilja (»… zna učenca videt takšnega, kot 

je, iz njega maksimalno potegnit. Bom rekla, vse probleme, ki jih ima z učencem, da jih 

zna sam rešit …«). Izpostavlja se pomen visoke strokovne usposobljenosti učitelja, ki mu 

mora biti učiteljski poklic izziv in veselje (»… Znala je peljat razred, znala je peljat starše 

… učiteljica s srcem … učiteljica z veliko začetnico …«). 

Če se v očeh ravnateljev izpostavlja vloga učitelja v njegovem delu z učenci in v razredu, 

je svetovalni delavec oseba, ki ima pregled in vpogled v delo z vsemi vpletenimi v 

vzgojno-izobraževalni proces. Njegovo delo je usklajeno z vodstvom in učitelji. Ravnatelji 

ne opredeljujejo točnih nalog, vladata prepričanje in zaupanje, da svetovalni delavec ve, 

katere so njegove naloge, izpostavijo se vpis, delo z učenci s posebnimi potrebami in 
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nadarjenimi (»… ob vseh problemih je premalo dela s temi, ki izstopajo v pozitivno smer 

…«), predvsem pa strokovna podpora drugim ob  težavah, ogroženosti otrok, pri iskanju 

metod učenja in poučevanja (»… je v teh primerih svetovalni delavec prvi na črti, je tudi v 

tem najbolj podkovan, kako se pogovarjat takrat …«), ter načrtovanje izobraževanj (»…. 

izobraževanja, al pa kakih reči za učitelje. Na nek način moram priznati, da tudi 

pričakujem pomoč in pobudo svetovalne službe, kaj bi bilo takega, da bi bilo primerno pa 

še iz drugega področja za učitelje.«). Spodbujata se posvetovalna vloga svetovalnega 

delavca pri načrtovanju učiteljevega dela v razredu, prisotnost v razredu (»… da bi več bila 

prisotna po razredih. Ne, da bi imela kakršen koli pouk, ampak čisto opazovalno … se zdi, 

da se gre samo takrat, ko je kak problem, ali pa učenci k njej prihajajo, da si recimo 

določene stvari izpovejo ali da urejajo naprej, ti pa zgubiš stik, kaj pomeni delat tri ali pa 

štiri ure v enemu razredu …«) in pričakuje se soudeležba pri vseh dejavnostih, v katere so 

vključeni dijaki (»… najmanj bi vedet moral, kaj dijaška skupnost počne. Vse, kar dijaki 

poleg tega, kar je reden program, delajo …«). 

 

Vse tri službe v šoli so opredeljene tudi z vidika odnosov, in sicer odnosov med 

zaposlenimi, zaposlenimi in vodstvom ter formalno in neformalno hierarhijo vlog. 

Vloge na šoli prehajajo in se tudi menjujejo (»… s katerimi smo bili sodelavci … jih vidim 

kot kolege na šoli … in kot svetovalce … Pri mlajših se pa seveda zgodi, da je malenkost 

večja distanca … kar nekaj učiteljev, ko pa sem bil jaz njihov učitelj … lahko da bo kdaj 

kdo od njih tudi moj šef …«). Hierarhija se predstavlja kot razmeroma neizrazita, poudarja 

se pomen že izpostavljenega resničnega ali navideznega sodelovanja, tudi posvetovanja in 

pristnih stikov. Odnosi se krepijo z vsakodnevnimi obredi in pozornostmi, družabnimi 

dogodki ter aktivnostmi na šoli in v organizaciji šole, kot so pitje kave, klepet v zbornici, 

praznovanja rojstnih dni, izleti, prostovoljne delovne akcije in podobno (»… taka druženja, 

ki niso … prisiljena, ki niso a-ha, zdaj pa moram iti tja. Če čutiš, pojdi, pridi in … tudi 

dobiš tisto pozitivno klimo …«). Izpostavi se, da je bilo organiziranih dogodkov zunaj šole 

v preteklosti več, danes pa zanje ni več toliko zanimanja, kar ravnatelji povezujejo s 

hitrejšim tempom življenja in slabšimi finančnimi zmožnostmi (»… Tut na tem področju 

se hitro pozna, če je kaj plačljivega … Včasih se je več družilo, ker je bil tudi tempo 

življenja drug … zdaj je pa druženje na vsakodnevni ravni klepeta v zbornici kar dovolj 

…«).  
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Ravnatelj na šoli opredeli model odločanja, in sicer od odločanja do soodločanja, in ga 

definira v odnosu do načina vodenja (»… se zmenimo, pomenimo; je treba komu tudi kar 

povedat in odredit …«), razumevanja porazdelitve vednosti in pomena posvetovanja in 

doseganja konsenza pri odločitvah (»… ne morem vedet vsega, ne. Boljše, da predebatiram 

prej, preden sprejmem odločitev, kot pa  da sprejmem, pa neki mimo vsekam … v 

določenih zadevah zagotovo tudi za mnenje vprašam … celotni kolektiv učiteljev«). 

Avtonomija pri odločitvah je povezana z učiteljevim in svetovalčevim strokovnim 

področjem, izbiro metod in načinov dela (»… kaj v razredu počnejo, katere metode 

izbirajo … ko se razred zapre, je učitelj alfa in omega vsega … katere učbenike in 

materiale izbirajo, seveda v okviru finančnih zmožnosti …«). 

 

Delo, vsi procesi, postopki, cilji, vrednote in poslanstvo šole so formalizirani v 

strateških dokumentih šole. V srednji šoli se kot pomemben dokument izpostavlja letni 

delovni načrt, ki je lahko tudi del širše strategije šolskega centra, če ne gre za samostojno 

šolo (»vse to imamo zapisano v LDN-ju, ne posebej za našo šolo, vizija in poslanstvo sta 

šolskemu centru skupno vodilo …«). V osnovni šoli je izpostavljen vzgojni načrt (»… 

vzgojni načrt … pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev je izšel v pozabo … v 

vzgojnem načrtu so dejansko cilji, vrednote so napisane, k čemu stremimo … srčna kultura 

…«), ki v bistvu nakazuje del kulture šole v tem, da vzgaja, ne le da izobražuje.  

 

Če ti strateški dokumenti formalno določajo življenje na šoli, pa na njej veljajo tudi 

neformalna pravila ravnanja, ki odsevajo njene vrednote in jih hkrati tudi 

konstruirajo. Gre za nenapisana pravila, ki na šoli veljajo, so splošno sprejeta in se 

upoštevajo. Nanašajo se na odnose, načine ravnanja in dela (»… vsakemu učitelju povem, 

naj pretipa razred in ustvari red, naj ima merila postavljena. Se pravi, pravila, pa kriterije, 

pravila igre …«) ter neizogibno upoštevanje temeljnih vrednot in poslanstva šole (»… 

zakaj usposabljamo, zakaj izobražujemo, te stvari, na te stvari opozorim …«). Kažejo se v 

enaki in enakovredni obravnavi ob  težavah (»… da je pa čim manj razlik pri teh dogovorih 

…«), upoštevanju standardov, zaupnosti, dostopnosti in spoštovanju poslovne etike (»… 

absolutno, kar se ne sme, se ne sme nikjer pogovarjat o šolskih zadevah zunaj šolskega 

prostora … kritizirat zunaj … to so zaupne informacije … navzven pa moramo nastopati 

enotni … da ne škodimo ugledu šole …«) ter spoštovanju na splošno (»… predvsem pa 

spoštovanje ... vedno in vsakogar …«). Nove sodelavce z neformalnimi pravili ravnanja 
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seznani ravnatelj ali pa »stanovski« kolega  (»… tiste osnovne stvari mu vedno jaz povem 

… kar se tiče stroke in delovnega mesta, pa prepustim mentorju … se oni bolj spoznajo kot 

jaz …«), da se tako ohrani in vzdržuje kulture šole, 

 

Vrednote šole so formalno zapisane v strateških dokumentih, neformalno pa se 

kažejo v pričakovanjih in ravnanjih zaposlenih, ubesedenih in neubesedenih pravilih, 

spominih in ritualih ter vzajemno vplivajo na posebnosti in krojijo podobo šole. Na 

šoli se uresničujejo neposredno z vzgojo in posredno z izobraževanjem. Kot 

najpomembnejša vrednota se izpostavlja spoštovanje (»… tole spoštovanje je pri nas velika 

reč …«), ki se ji dodaja strokovnost (»… učitelj je strokovnjak …«). V spominih na 

pomembne osebnosti se kažejo karizmatičnost in družabnost, povezovanje in dobri odnosi 

(»…legendarni učitelj … na družbenem področju … Ker je preprosto bil širokega srca … 

živel za to, za ustvarjanje te notranje klime na šoli …«), ki se vežejo na lik učitelja in 

odnose. 

 

Posebnosti, zaznamovane z vrednotami šole, vplivajo na delo in podobo šole, hkrati 

pa se tudi delo na šoli in naravnanost vodstva kažeta v podobi šole. Posebnosti šole se 

nanašajo na njen nastanek, zgodovino, umeščenost v prostor, arhitekturne značilnosti (»… 

smo najstarejša šola v … arhitekturno grajeni v obliki črke U z osrednjim atrijem …«), 

njeno avtonomijo oziroma povezanost z drugimi šolami (»… ena od petih šol šolskega 

centra…«) in velikost (»… srednje velika šola … Velika šola ...«). Vse to vpliva na 

organizacijo dela, številčnost kolektiva (»… zaposlenih nas je temu primerno«), 

komunikacijo, pretok informacij (»… kako krožijo informacije na šoli«) in odnose med 

zaposlenimi. Posebnosti lahko opredeljujejo vplive tako v pozitivno kot negativno smer.  

 

Podoba šole, kot se kaže navzven, se gradi s formalnimi in neformalnimi podobami. 

Formalni so na primer logotipi, predpisani obrazci in dokumenti, neformalno pa se šola 

predstavi na fotografijah, v zloženkah in drugem gradivu. Ta manj formalna podoba kaže 

na dijaka in učenca (»… v ospredje bi dal dijake … skupaj z učitelji, pri kakšni skupni 

aktivnosti …«), povezanost udeleženih v šolskem prostoru (»učence in učitelje … šola smo 

eno, smo učitelji in učenci skupaj …«), dogodke (»… tekmovanja, projektne dneve, 

različne nastope, srečanja …«). V ospredju so povezanost in sodelovanje, dobra oprema in 

dejavnosti , ki na šoli potekajo poleg pouka in so lahko  posebnost šole (»… odlično 
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sodelovanje s tujino … izmenjave … sigurno pokažemo slike s PUD
1
-a v tujini …«). Ni pa 

nujno, da pa se tudi v resnici razlikujejo med šolami. Običajno so tako le razumljene.  

 

Podoba šole se povezuje z vlogo šole v lokalnem okolju. Šola v lokalnem okolju zaseda 

posebno mesto in se z njim vzajemno povezuje, predvsem osnovna šola, ki je v kraju 

lahko tudi stičišče generacij in dogajanja. Lokalno okolje s svojimi dejavniki se povezuje z 

delom, organizacijo in vlogami na šoli (»… velik s krajem sodelujemo … šola je nekje 

tista vez med generacijami … medgeneracijski projekti, vključimo starše, babice, dedke 

…«). Srednje šole z lokalno skupnostjo sodelujejo in vanjo vstopajo v povezavi z 

gospodarstvom, njegovimi potrebami in sodelovanjem. Predvsem strokovne šole čutijo 

povezanost – odvisnost v smislu obstoja in povezave s potrebami gospodarstva (»… 

Medpodjetniški izobraževalni center … osmislil to izobraževanje, ki ga močno povezuje z 

gospodarstvom … … gospodarstvo narekuje potrebe in vpis …«). 

 

Vloga staršev se izpostavlja v osnovni šoli in se povezuje z organizacijo in  

vrednotenjem dela ter s povezanostjo z lokalnim okoljem. V šoli so starši obravnavani 

kot partner (»mnenje staršev šteje, se z njimi posvetujemo ... projekt sem predstavil na 

svetu staršev in je bil pozitivno sprejet, so ga podprli …«), vendar se v tem odnosu 

postavijo tudi pravila in meje (»… na razredni stopnji smo naredili, po tleh smo potegnili 

črto, in smo rekli, da do tja starši lahko stopajo, naprej pa starši zaupajo svojim otrokom, v 

bistvu učencem, da zmorejo sami in zaupajo nam da znamo z njimi …«). 

 

Glede na to, da starši vstopajo v šolo in šteje njihovo mnenje, se njihova vloga povezuje 

tudi z vrednotenjem. Vrednotenje dela sicer poteka na ravni posameznikovega 

osebnega doživljanja uspeha ter na ravni zunanjih odzivov, nagrajevanja in kritike. 

Uspeh šole se vrednoti s številom priznanj, prehodnostjo dijakov ter uspehom na maturi 

(»… različni so metri tega uspeha … zlatega maturanta … prehodnost iz razreda v razred 

po koncu šolskega leta, pa uspehi na maturi, zaključnih izpitih …«). Merilo uspeha je 

zadovoljstvo, v osnovni šoli pogosto povezano s starši, v srednji šoli pa s subjektivnim 

občutkom zadovoljstva z rezultati razgovorov in pogovorov (»…zaključek tak, da so vsi 

zadovoljni, da so imeli občutek, kaj jaz vem, da so prispevali … tudi če niso bili uspešni, 

da vidijo neko pot naprej …«). Ravnatelj vrednoti delo zaposlenih na hospitacijah in s 

                                                 
1
 Praktično usposabljanje z delom (op. avtor.) 
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kolegialno presojo (»… jaz vedno najprej ocenjujem odnos do učencev ... potem šele 

dokumentacijo in vse ostalo … Eno hospitacijo imam jaz, eno naj si določi izmed kolegov 

… na koncu se skupaj usedemo …«). Nagrajevanje je največkrat kolektivno, povezano s 

pohvalo (»… pohvala je zlata vredna …«) in izrednimi ugodnostmi, na primer 

izobraževanje ali  izredni dopust (»… sam pri sebi si to malo zapišem …; odobrim potem 

kako izobraževanje, ki mogoče ni specifično vezano na delo in cilje v šoli, pa vem, da mu 

veliko pomeni … kak dodaten dan dopusta, če ga rabi …«) individualno v letnih ocenah 

(»… tole letno ocenjevanje … ki se ga lotevam … ker tale sistem, ki je bil do sedaj … 

vsem petke dat … ni to ok, kaj s tem sporočaš …«), ki morajo ponovno postati nazaj 

stvarne. 
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Odnos v kontekstu doživljanja organizacijskih kulture in klime svetovalnih 

delavcev 

 

Središčna točka pripovedi svetovalnih delavcev o organizacijski klimi in kulturi na 

šoli so odnosi.  

 

Slika 8: Odnosi in relacije med pojmi – svetovalni delavci 

 

Vlogo in naloge svetovalnega delavca opredeljujejo tako formalna ureditev in 

naravnanost vodstva kot osebna svetovalčeva naravnanost in prioritete. Delo 

svetovalnega delavca se lahko prepleta z vlogo in delom izvajalca dodatne strokovne 

pomoči (»… moje delo je v veliki meri prepleteno z DSP
2
…«), med vlogama in 

opredelitvama se pojavljajo tudi formalne nejasnosti (»… nimajo razjasnjenih pojmov, 

zato dostikrat sploh ne vejo, kaj iščejo … to je tvoja izobrazba, ne. Delovno mesto je pa, ne 

vem, svetovalni delavec ali pa učitelj za DSP… Kot ravnatelj ti moraš vedet, da delovnega 

mesta socialni pedagog ni.«). Naloge opredeljujejo smernice za delo svetovalnih delavcev 

                                                 
2
 Dodatna strokovna pomoč (op. avtorice). 
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(»… vse tisto, kar je v smernicah …«), svetovalni delavci jih opredeljujejo v odnosu do 

učencev oziroma dijakov, učiteljev, vodstva in drugih, s katerimi sodelujejo (»… 

svetovalno delo … za dijake, učitelje, ostale svetovalne delavce, vodstvo šole, starše, 

zunanje sodelavce …). Izpostavljeno je neposredno delo z učenci in dijaki ter učitelji, delo 

znotraj načrtovanih aktivnosti ali kriznih intervencij ter administracija (»… Moje delo je 

dinamično in pogosto nenačrtovano. Raznoliko. Pridejo stvari, ki jih pač moraš uredit … 

Največ energije mi vzamejo krizne intervencije in pa administracija …«). V konfliktnih 

situacijah se pokaže svetovalčeva vloga mediatorja (»… Odnos učenec–učitelj, starš–

učitelj … sem kot neki mediator …«), v odnosu do učiteljev pa svetovalca (»… v nekih 

situacijah pa učitelji tudi rabijo podporo… pogovor…«), tistega ki odraža delo, šolo in 

šolski sistem ter spodbuja k razmišljanju (»… med zaposlenimi sem včasih provokator … 

da bi začeli razmišljat širše …«). V odnosu do vodstva je izpostavljena vloga pomoči (»… 

poleg mojega rednega dela in sodelovanja z učitelji in drugimi še kakšne druge naloge, 

priskočit na pomoč …«), problemsko pa izpostavljeno prelaganje nalog na svetovalca, 

čeprav niso njegove  (»… največ težav, ko dijaki poročajo, da ima kak učitelj neprimeren 

odnos do njih ali kakšne neprimerne komentarje, tudi diskriminatorne. Sicer se to ne 

dogaja pogosto, vendar ko se, je občutljiva zadeva. Kako to urediti s sodelavcem, a še 

komu povedati, kaj reči dijaku, da bo ok … mislim da je ravnateljeva naloga, da se 

pogovori s sodelavcem, ne moja ...«).  

 

Odnosi so središčna točka pripovedi svetovalnih delavcev o organizacijski klimi in 

kulturi na šoli. Definirani so z odnosi med sodelavci, v povezavi s posebno pozicijo 

svetovalnega delavca (»… v bistvu svetovalni delavec razpet pravzaprav med vodstvo šole, 

med ostale učitelje, nekje vmes …«), z odnosi med zaposlenimi in vodstvom,  svetovalcem 

in  z vodstvom (»… se dopolnjujemo…) ter v hierarhiji vlog.  

Zaposleni so med seboj povezani (»… smo med sabo povezani, dobro sodelujemo … z 

večino dobro sodelujem …«), ne le strokovni delavci, pomembni so tudi drugi zaposleni na 

šoli (»Zna pa prispevat mogoče h klimi tudi kakšen drug človek, recimo, ne vem, tajništvo 

na primer, ker se ogromno ljudi tam obrne … tako da … zna včasih tudi ta človek, ne vem, 

prinest eno pozitivno energijo noter, ali pa kaki razdor … s kuharicami … Hišnik je zelo 

pomemben, zelo lahko vpliva na klimo. Zaradi tega, ker on je de facto človek za vse … 

smo med sabo kar nekak povezani«). Izpostavlja se, da dobri odnosi niso nekaj 

samoumevnega (»zato sem se trudila … iskala možnosti, kako priti v stik z njimi …«), 
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treba jih je gojiti in tudi prepoznavati svojo vlogo ter prispevek k vzpostavitvi in 

ohranjanju (»… je treba pravi pristop ubrat … da prideš do njih … da se ne čutijo 

napadene ...«). Vzdržujejo se tudi s tradicijo, praznovanji (»praznujemo rojstne dneve, ko 

ima kdo kak poseben dogodek ali jubilej, počasti … skupaj kam gremo …«), spoštljivim in 

poštenim načinom dela in ravnanja (»… neposreden, pristen, spoštljiv odnos, vedno sem 

temu želel dat prednost …«), z zaupanjem, pomočjo in odprtostjo (»Vse svoje stvari delila 

z njim. Pustila materiale, če bi šla, da si ne rabi na novo ustvarjat materialov … Če kaj ne 

boš vedela, me kar vprašaj. Lahko me pokličeš ali pišeš tudi domov ... Skušala bi ga 

opogumit …Verjem v sebe. Vse bo šlo.«). Posebna pozicija svetovalnega delavca med 

vodstvom in učitelji ter narava dela v svetovalni službi se povezujeta s pomenom dobrega 

sodelovanja in dobrih odnosov (»… ker je narava dela taka, da sodeluješ z velikim 

številom različnih ljudi, se moraš še bolj trudit za dobre odnose … če bi bil sam v razredu, 

moraš napletat manj stikov …«) in opozarjata na razlikovanje med sproščenim odnosom in 

nestrokovnostjo (»… za naš kolektiv velja, da smo nekak … dobrovoljni, tako da se znamo 

pohecat, da je nekak sproščeno in tako kot sem vesel, da je na eni strani ta sproščenost med 

nami, je to potem vedno problem v situacijah … ne vem, če imamo razčiščeno, kaj je 

sproščeno, kaj je pa potem profesionalno, ko je pa treba stvari peljat. Da znamo to ločit. V 

to sproščenost se lahko marsikdaj skrije, nekaj, kar nismo naredili. Po drugi strani je pa ta 

sproščenost prednost, da lahko sproščeno pridem do kolega, ga prosim za neko pomoč, ga 

prosim za nek podatek, ga prosim za neko dodatno stvar, če je pripravljen naredit«). Na 

odnose v šoli in kolektivu precej vpliva naravnanost ravnatelja (»… če je on slabe volje in 

rentači po zbornici, potem smo vsi tak bolj po kotih, pa šepetamo, kaj mu je …; … pa 

gledat moraš, kake volje je, a bi mu kaj reku, boš ulovil pravi trenutek …«), izpostavlja se 

velik pomen zaupanja in podpore vodstva, in sicer v obe smeri. Ravnatelji potrebujejo 

nenehno prisotnost svetovalca (»Nikoli ne smemo vsi svetovalci kam it, na kako 

izobraževanje … vedno mora vsaj ena od nas bit na šoli«), svetovalni delavci pa si želijo 

od ravnateljev podpore (»… da vem da stoji za mano, da bo stal za mano ko/če bo treba 

…«).  Odnos med svetovalcem in ravnateljem je, odvisno od ravnatelja, lahko sodelovalen 

in se njuno delo dopolnjuje (»se še ni zgodilo, da ne bi na koncu nekak skupaj prišla … se 

dopolnjujeva …«) ali pa je samo navidezno sodelovalen (»… taki pristni odnosi, ki pa jih v 

resnici ne čutim kot pristne … kar meni pomeni, da ne morem biti taka, kakršna sem … in 

moram pazit, kaj lahko povem in kako ... jaz ne morem fintirat, jaz ne znam blefirat …«).  

Hierarhija se bolj kot v odnosih kaže v postopnosti obravnave in ovrednotenju vlog pri 
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delu (»… pri obravnavi je jasno, kdo kaj najprej … postopno … najprej z razrednikom 

in/ali učiteljem, potem se vključim jaz, na koncu ravnatelj …«). 

 

Ravnateljeva vloga, naravnanost in prisotnost vplivajo na odnose in klimo v 

kolektivu. On je na šoli tisti, ki odreja delo, ga nadzoruje in usklajuje. Njegova vloga 

se povezuje z načinom vodenja, ki je precej odvisen od njegovih osebnostnih in strokovnih 

kompetenc, ter se od šole do šole razlikuje. Načinom vodenja je v dveh primerih skupna 

naravnanost k pogovoru in doseganju konsenza s kolektivom (»… pri nas so zelo jasno 

postavljena pravila našega sodelovanja … tako lahko vsi vemo, kaj lahko pričakujemo 

…«), v enem primeru pa se vodenje izrazito povezuje z osebnostno naravnanostjo k 

spreminjanju mnenja (»… odvisno od vsakokratne usmeritve ali pa filozofije vladajočega 

ministra«), željo po povezovanju in ugajanju lokalni skupnosti ter potrebo po koncentraciji 

odločanja na vodilnem mestu. V obeh primerih se pokaže potreba svetovalnih delavcev po 

izravnavi porazdelitve odločanja in moči v šoli (»… bi bilo boljše, če bi kako stvar mi tam 

zraven naredili, ne, pa bi pri katerih drugih stvareh lahko imeli tudi kako možnost 

odločanja …«). V primerih, ko ravnatelj veliko prepušča, bi želeli več odločnosti (»… 

odločno postavit stvari, izhajat iz svoje vloge, pokazat da se je tk odločil in tako tudi bo 

…«), če je  preveč direktivnega vodenja, pa več soodločanja pri odločitvah, ki zadevajo 

vse (»… bi bilo dobro, če bi lahko soodločali o projektih, recimo, ki se tičejo vseh nas in 

bomo vsi tudi sodelovali ... ne pa, da se sam odloči ...«). Od ravnatelja se pričakujejo 

zavzemanje jasnih stališč (»… da ima tisto mero odločnosti in poguma in prevzame 

tveganje. Da aktivno stoji za mano in to jasno pokaže in da vedet ljudem …«), iskrenost in 

poštenost (»ne da nekoga za nekaj nadere, nekoga drugega za isto stvar pač ne nadere …«) 

ter poznavanje vlog ter nalog zaposlenih (»Da ima razčiščeno, kaj so naloge posameznega 

zaposlenega, vključno z njegovo …«), skladno s tem pa načrtovana organizacija dela.  

 

Lik in vlogo učitelja opredeljuje pogled na učitelja kot osebnost in strokovnjaka. 

Izpostavljen je v kontekstu odnosov s svetovalnim delavcem in vodstvom. Prevladuje 

prepričanje, da so učitelji po človeški plati dobri, delavni in pošteni ljudje (»Jaz mislim, da 

so skoraj vsi učitelji pri nas sicer dobri in pošteni ljudje …«), od njih se pričakuje, da bodo 

otrokom in mladostnikom zgled (»zgledi vlečejo … učiteljski poklic je plemenit poklic, 

učitelj pa dijakom zgled na različnih področjih …«), pri delu pa spoštljivi, v pristnih 

odnosih tako z učenci kot sodelavci (»od učitelja pričakujem spoštljiv odnos, pristen stik 
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…«). Pričakovanja se vežejo še na poznavanje zadolžitev in prevzemanje odgovornosti za 

svoje naloge (»veliko učiteljev pri nas je zelo dobrih … točno vejo, kaj so njihove naloge 

in zadolžitve … se pa najdejo tudi oni ko – sej bo ona zrihtala namesto mene …«). Pojavi 

pa se tudi kritika širine razmišljanja (»… se zgodi, da ne vidijo prek svoje vloge, svojega 

regresa … živijo v svojem svetu«) oziroma družbenokritičnega razmišljanja, ki se odraža 

tudi na delu in odnosih, tudi v razredu (»Tako so strašno v svojem svetu, samoumeven jim 

je, da ne razmišljajo o tem, da so eni v enih drugih pozicijah. To se kaže tudi pri odnosu do 

učencev ...«). Izpostavlja se, da je učiteljeva naloga predvsem, da učence uči in nauči 

(»Naloga učitelja je, da učence nekaj nauči …«). 

 

Vloge svetovalnega delavca, ravnatelja in učitelja se navezujejo na že omenjeno 

odgovornost pri delu, pa tudi na vprašanje avtonomije. Svetovalni delavci so 

avtonomni na področjih, ki zadevajo stroko, načine in metode dela (»odločam lahko pri 

vsem, kar je samo moje delo … in se tudi konča pri meni … o tem lahko povsem sama 

odločam«), ter pri načrtovanju strokovnega razvoja (»… ravnatelj ima zaupanje … v 

stroko se ne vtikuje.«) in izobraževanja (»lahko odločam, kam grem na izobraževanja … 

seveda v okviru financ …«). Odobritev potrebujejo in jo poiščejo, če so aktivnosti in 

odločitve povezane tudi z zunanjimi dejavniki in ustanovami (»… Odobritev ravnateljice 

je potrebna tam, kjer so zadeve povezane še z drugimi in predvsem navzven.«). Želeli bi si 

več razmejitve odgovornosti in dela med učitelji in njimi (»… da ne vali odgovornosti na 

mene …«), v nekaterih primerih tudi med ravnatelji in njimi (»… težko zavrne kakšno 

stvar in neprijetnosti kdaj kar preloži na koga drugega …«). Svetovalni delavci prevzemajo 

odgovornost za kakovostno opravljene naloge (»… mi ravnatelj prepusti, mi zaupa in je 

potem tudi narejeno in ni še bilo kdaj, da bi pa potem bilo treba ne vem kaj popravljat ali 

pa da bi bil nezadovoljen.«). Predvsem pri  sodelovanju z učitelji se večkrat izpostavi 

prelaganje odgovornosti na svetovalnega delavca (»… čuj ti si razrednik, ti naredi to in to 

… potem bova pa skupaj …«).  

 

Z odgovornostjo in avtonomijo je povezano svetovalčevo delo na šoli (in delo na šoli na 

splošno). Definirano je z nalogami svetovalnega delavca, razmerami za delo, načini 

dela ter obveščenostjo. Pomen razlikovanja izobrazbe in delovnega mesta se povezuje z 

organizacijo dela in nalogami svetovalnega delavca (»…socialni pedagog ni delovno 

mesto, delovno mesto je svetovalni delavec ali izvajalec dodatne strokovne pomoči …«). 
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Kot poglavitna orodja za delo se izpostavljajo pogovor, dogovor in odnos, pogovor 

predvsem v kontekstu iskanja in sooblikovanja rešitev ter posvetovanja  s kolegi v 

svetovalni službi (»se prej s kolegicami v svetovalni službi posvetovat … predebatiramo 

zadeve, marsikaj načrtujemo in izvedemo skupaj …«). Pomembna sta tudi neposreden, 

pristen in spoštljiv odnos (»… sploh mi je fajn delati z otroci … vzpostavljat tak dober 

spoštljiv odnos«) ter dogovor (»… jaz mislim, da se je vedno treba stvari dogovorit … 

mogoče pa ne bi bilo slabo, če bi se kdaj kako idejo kot izvršeno dejstvo pred njih 

postavilo …«). Svetovalni delavci so drugim na voljo, ko jih potrebujejo. Glede na to, da je 

poglavitno orodje pogovor, so (zlasti v interakcijah med sodelavci) pomembni izbrani 

načini dela in komunikacije (»… potem ugotoviš, da s provokacijo nič ne dosežeš … a 

kako dosežeš? Z veliko pogovora in argumentiranja ...«). Pri delu se pojavlja želja po 

soodločanju, ki se povezuje z obveščenostjo o stvareh, ki se tičejo svetovalne službe (»Da 

me informira o stvareh. Ne samo ko ona mene rabi, za tisto, kar je povezano z mojim 

delom, pa želim, da me informira, če ima ona informacije …«). Informacije so 

posredovane na različne načine, organizacija dela pa je povezana z razmeroma  dobrimi 

razmerami za delo (»zadovoljen sem z delovnimi pogoji …«) in delovnim časom oziroma 

prisotnostjo svetovalnega delavca na delovnem mestu, ki je čedalje pogosteje vezana na 

osemurni delovnik in obvezno prisotnost (»delam vsaj osem ur … potem še kaj doma … se 

trudim, da ne nosim preveč domov, pa velikokrat ne uspe …, pogosto se delovni čas 

potegne še v popoldan, ko so na šoli razne aktivnosti«).   

Izpostavlja se dejstvo, da skrb za kulturo in klimo na šoli ne more biti naloga ene izmed 

služb, temveč je pomembno, da pri tem sodelujejo vsi, ki so vpleteni v odnose in delo (»… 

Za to morajo skrbet vsi, s svojim odnosom … dober človeški odnos. Samo po sebi … 

Skrbet za dobro klimo na šoli. Halo, za to smo vsi odgovorni!«). Svetovalni delavec pa 

vseeno lahko prek različnih nalog in vlog bistveno vpliva na razvoj in spreminjanje šole, 

na soustvarjanje organizacijskih kulture in klime (»Če si član šolskega razvojnega tima 

imaš možnost da velik nardiš v tem smislu, da se neke stvari uvajajo in spreminjajo … Če 

sodeluješ pri predstavitvenih aktivnostih in publikaciji, lahko sodeluješ pri oblikovanju 

zunanje podobe. Vsaka šola bi morala na vsake toliko oblikovati vizijo in poslanstvo V 

ožjem krogu ljudi, sčasoma pa vsi to sprejmejo za svoje … Socialni pedagogi imamo v 

odnosu do sodelavcev pozicijo, da lahko prispevamo na tem področju«). 

Dobre razmere za delo na šoli omogočajo dobra oprema, urejena zgradba in nujni 

pripomočki. Razmere vplivajo na delo in zadovoljstvo zaposlenih. Povezujejo se tudi z 
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velikostjo šole. Izpostavlja se pomen dobrih razmer, vendar je kljub temu na šoli zaradi 

velikega števila dijakov gneča in prostorska stiska (»Stavba šole je relativno nova in dobro 

opremljena, vendar imamo prostorsko stisko …«). Velikost je značilnost, ki vpliva tudi na 

odnose, način in organizacijo dela, pri čemer je manjša šola izpostavljena kot pozitiven 

dejavnik, ki omogoča večjo povezanost (»… mala šola pomeni manjši kolektiv in večjo 

povezanost …«). Dobre razmere se tako povezujejo z zadovoljstvom pri delu, so pa tudi 

eden izmed  pomembnih vidikov graditve podobe šole navzven (»… dobre delovne pogoje 

… oprema šole … materialna plat pomembna za našo šolo«).  

 

Zadovoljstvo pri delu poleg razmer za delo zaznamujejo delo samo, odnosi na 

delovnem mestu in doživljanje svoje vloge. Povezuje se z odnosi s sodelavci, 

sodelovanjem in povezanostjo (»hvaležen sem za ožje sodelavce … si pomagamo med 

seboj … sodelujemo …«), glede na jasnost razporeditve vlog pa tudi s pozicijo v kolektivu 

(»Zadovoljna sem s svojo pozicijo, ki jo imam na šoli«). Svetovalni delavci niso 

zadovoljni z vsakdanjikom, ki je povezan s togim delovnim časom ter administrativnimi in 

drugimi nalogami, ki se ponavljajo (»Nisem zadovoljna z rutino. To me ubija.«). V  skrbi 

za dobro počutje na šoli  ima ravnatelj pomembno vlogo. Običajno se ta skrb povezuje z 

dobrimi odnosi in družabnim življenjem na šoli (»To je z menjavo ravnatelja postalo 

pomembna tema. Sicer smo prej hodili na izlete, sedaj se pa nekdo prav posebej trudi, da 

nas povabi, nas spodbuja.«), pogosto pa je močno odvisna tudi od materialnih razmer..  

 

Zadovoljstvo se izpostavlja tudi kot uspeh. Uspeh se v očeh svetovalnih delavcev meri z 

osebnim, subjektivnim občutkom in glede na zunanje vrednotenje. Osebno merilo 

uspešnosti so notranje zadovoljstvo (»… notranje zadovoljstvo, ko človek pride domov in 

si reče, tole je bilo pa dobro opravljeno …«),  opravljeno delo (»Da je delo opravljeno… 

da ne ostaja«), vzpostavitev dobrega odnosa in spodbuda k spremembi načina razmišljanja 

pri sogovornikih (»... da ustvarim z otrokom odnos, ki je ok … da/ko v bistvu skozi ta 

odnos spodbudim, da začne vsaj malo drugače razmišljati. In da ga kaj naučim … v 

primeru dsp sploh …«). Zunanje merilo uspeha so pozitiven odziv vodstva (»… ravnatelja 

opazita moje delo …«) in zadovoljni uporabniki, ki se vračajo (»Da se ljudje vračajo k 

meni. Da čutim da ljudje nimajo zadržkov v komunikaciji z mano, da presodijo, da sem 

odprta, da znam poslušat in prav reagirat …«). K uspehu prispeva tudi skrb za strokovni 

razvoj. Svetovalni delavci pri skrbi za svoj strokovni razvoj čutijo podporo, hkrati pa so 
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tudi sami tisti, ki spodbujajo izobraževanje in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja pri 

sodelavcih (»Strokovni razvoj se spodbuja 100 % ... Pri svojem izobraževanju, 

podiplomcu, vključitvi v inovacijski projekt, vodenju intervizijske skupine … imam 

podporo … Če pride kdo z idejo, da bi se vključil v kakšno izobraževanje, mu tudi jaz dam 

100 % podporo.«).  

 

Vrednotenje dela in uspeha se povezuje s kolektivizmom v sistemu nagrajevanja in 

kaznovanja. Dobro delo posameznikov ni izpostavljeno, tudi slabo ne pogosto se  

uporablja »mi«. Zaposleni so večinoma nagrajeno kolektivno, posamezniki so prezrti, o 

neuspehu se ne govori javno (»Pri nas je vse »mi« in posamezniki so pogosto prezrti. Nič 

se ne izpostavi, vse slabo se skrije in tudi vse dobro.«). Izpostavljena je potreba po pohvali 

(»pohvale bi si želel več …«), predvsem javni (»Dijake pohvalimo po šolskem radiu. 

Poimensko. Med zaposlenimi se ne izreče javne pohvale. Če se koga pohvali in nagradi, se 

to ne javno.«), mogoče pa je  dobro delo tudi finančno ovrednotiti (»… nekaj dela se še 

vedno lahko tudi finančno nagradi.«). 

 

Delo in organizacijo na šoli, predvsem v osnovni, manj na srednji, vrednotijo tudi 

starši. Starši posegajo v organizacijo šole in dela, vrednotijo delo in uspeh, ocenjujejo 

kakovost hrane in aktivnosti. Njihovo mnenje se (pretirano) upošteva,  vključujejo se v 

aktivnosti in razprave (»… obvezno starši, brez katerih se na naši šoli skorajda nič ne 

zgodi. Imamo tudi neke kostanjeve piknike z njimi, zelo upoštevamo njihova mnenja, 

katastrofa.«). Na šoli se trudijo, da so vsi zadovoljni, pri tem se precej ozirajo tudi na starše 

(»… se zelo trudimo, da bi bili vsi zadovoljni. Včasih kar preveč. Najbolj šibki smo v 

odnosu do staršev, se mi zdi. Ker če starš pokliče, potem je že treba uredit.«). 

 

Na vrednotenje dela se nanašajo tudi pravila ravnanja. Gre predvsem za neformalna 

pravila ravnanja, ki opredeljujejo in izkazujejo tudi naravnanost šole pri delu, vežejo 

pa se na informiranost in pretok informacij. Zaposleni morajo  spremljati informacije po 

medijih, ki so na šoli v uporabi (»In vsi smo navajeni, da vsaj enkrat na dan pogledamo v 

knjigo in vidimo, kaj je novega in ali smo pri kakšni stvari zraven«). Poleg tega na šoli 

prevladuje prepričanje, da je delo treba opraviti (»Pri nas se smatra, da svoje obveznosti 

moraš opravit. Se ne izogne obveznostim.«), s čimer se pravila povezujejo s pomenom 

odgovornosti. Opredeljena so pravila za sodelovanje (»vsi vemo, kaj lahko v katerem 
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primeru pričakujemo, nesprejemljivo bi bilo, če bi sprejel neke odločitve, ki niso v moji 

pristojnosti …«), izpostavlja se pomen jasnih pričakovanj. Neformalno sta opredeljena 

nujnost odziva (»… če te pokliče … še ni panike, če te pa pokličejo od … vse spusti iz rok 

in pojdi«) in vztrajanje pri svojih stališčih, kar se navezuje na način svetovalčevega dela 

(»… če se odločiš vztrajaj …«). Kot vprašljivo neformalno pravilo so izpostavljena 

ravnanja v odnosu do lokalne skupnosti, ki jih definira občutek dolžnosti (»… jasno je 

povedano, kaj se od nas pričakuje v odnosu do lokalne skupnosti ... moramo sodelovat 

zato, ker smo dolžni občini; ravnatelj čestita županu za ponovno izvolitev in se priporoča 

za nadaljnje sodelovanje«). 

Pravila ravnanja se povezujejo tudi z rituali, vezanimi na družabno življenje na šoli, ki je 

na šolah različno zastopano (»nekaj časa so se trudili uvesti kavo med glavnim odmorom, 

za vse zaposlene, vendar se ni prijela.«). Rituali so lahko na šoli močno zasidrani ali pa jih 

sploh ni. 

 

Naravnanost šole se kaže v formalnih opredelitvah vizije, poslanstva in ciljev šole v 

njenih strateških dokumentih ter vrednotah, kot jih zasledimo v komunikaciji, 

odnosih, načinu dela in ravnanja. Predvideva se, da so poslanstvo, cilji in vizija v 

strateških dokumentih prepisani iz preteklih let in jim na zavestni ravni ni namenjena večja 

pozornost (»tako kot jih jaz hitro preletim, vsako leto, so tut hitro prepisni oziroma 

kopirani iz prejšnjih verzij, kar pomeni, da, moje mnenje je, da posvečamo temu premalo 

pozornosti.«), vlada pa prepričanje, da so ukoreninjeni v življenje šole in zaposlenih. 

Lahko se sicer vsako leto ubesedi cilj, ki ga šola želi doseči (»… vsako leto v vzgojnem 

načrtu opredelimo cilj, ki ga bomo letos zasledovali … Ne me vprašat, kateri je letos, ker 

ne vem …«), vendar to ne pomeni, da ga je kolektiv tudi vzel za svojega. Šola je naravnana 

k sodelovanju (med učitelji, učenci/dijaki), strokovnemu razvoju, zadovoljstvu, ceni se 

požrtvovalnost. Naravnanost srednje šole se vrednotno povezuje s poklicnim področjem, za 

katero šola izobražuje (»Za rudarje prav gotovo velja, kameradstvo, tovarištvo … 

solidarnost, pomoč in so to tudi vrednote šole ...«).  

 

Naravnanost šole vpliva tudi na podobo šole, ki se navzven se gradi s formalnimi in 

neformalnimi podobami. Nanjo vpliva tudi zgodovina šole. Formalne podobe 

predstavljajo logotipi, predpisani obrazci in dokumenti (»Js osebno se tega zelo držim, zelo 

dosledno. Kar pomeni, če se uporabi nek napačen znak, bom popravil, opomnil tut kolege. 
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Nekateri še pa danes pošiljajo obvestila na starih formularjih …«), neformalne pa 

fotografije s predstavitev šol, v zloženkah in drugih promocijskih materialih šole. Ta bolj 

neformalna podoba kaže na dijaka in učenca v ospredju (»vedno nam je bil vodilo dijak. 

Dijak šole, ki smo ga želeli postaviti v ospredje, v različnih situacijah, v različnih vlogah«), 

povezanost akterjev v šolskem prostoru (»otroci, absolutno … em mogoče tako, na sredini 

otroci, potem pa okrog zaposleni, ravnatelj in obvezno starši … zraven še župnik, pa župan 

… lokalna folklorna skupina … ne morem ene podobe najti, da bi lahko bila, ne vem, ali v 

smislu, da je izolirana od drugih, ali nekoliko odmaknjena, vsi smo v glavnem ful med 

sabo povezani«), dogodke in aktivnosti (»tekmovanja, projektni dnevi …«), opremo in 

življenje na šoli. Izpostavljene so materialne možnosti (oprema) in vrednote (»… oprema 

šole … ta materialna plat pomembna za našo šolo … veliko ljudi – videlo bi se, da je pri 

nas gneča. Učitelji bi bili nasmejani, ker velja, da so zadovoljni s službo, da imamo dobre 

delovne pogoje in se trudimo za dijake.«). Podoba šole navzven opredeljuje oziroma kaže 

na vrednote, poslanstvo in način dela.  

 

S pojmom zgodovina šole opredeljujem odnos do šolske preteklosti, ki je v pogostih 

pripovedih o šoli pogosto nostalgičen (»Veliko se sicer govori o stari šoli in prostorih … 

Da niso imeli tako dobrih pogojev dela, ampak je bilo bolj prijetno«). V Zaposleni se 

pogosto spominjajo  pomembnih osebnosti, ki so bile na šoli. Najpogosteje se njihova 

izjemnost kaže v povezavi z njihovo močno karizmo in družabno vlogo, se pravi, da se v 

tem delu pojem povezuje z odnosi (»… znal je družbo gor držat …, radi so ga meli, za 

hece je bil …«). Te osebe so zmogle postaviti pravila (poseg v organizacijo dela) (»… sta 

dosegla da nihče zdaj ne hodi čez telovadnico, so tam vrata zaklenjena in vsi hodimo okrog 

…«) in povezovati zaposlene na šoli. Zgodovina se povezuje tudi s tradicijami, povezanimi 

po eni strani z dogodki in dejavnostmi in po drugi s praznovanji (»Na šoli so tradicionalni 

razni dogodki, praviloma za dijake … na drugi strani pa gojimo tudi tradicijo za sodelavce, 

dvakrat na leto skupaj praznujemo rojstne dneve …«). 

 

Zgodovina šole je nastajala v povezavi z zgodovino lokalne skupnosti, hkrati pa šola 

sodeluje pri podobi te skupnosti. Vloga šole v lokalnem okolju je izpostavljena predvsem 

pri osnovnih šolah, svetovalni delavci srednjih šol o tej povezanosti ne govorijo. Osnovne 

šole so povezane z lokalnim okoljem, ki se vključuje tako v organizacijo kot aktivnosti 

šole, pri čemer se izpostavlja odnos do občine, ki lahko določa način vodenja in 
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ravnanja na šoli (»… če občina reče, zdaj bomo pa imeli občinsko proslavo in šola mora 

sodelovat, tu ni vprašanje. Mi moramo sodelovat zato, ker smo dolžni občini …«). Vloga 

šole v lokalnem okolju je negativno povezana z velikostjo občine, pri večjih občinah sta 

povezanost in odvisnost manjši (»… povezava z lokalno skupnostjo je nastopila takrat, ko 

je ta občina postala svoja občina, ker prej je ta šola spadala pod eno drugo občino, pod 

večjo. In tista občina ni imela cajta, da bi paradirala po šoli.«). Izpostavi se tudi moč 

povezave v odvisnosti od umestitve šole v vaško ali mestno okolje (»… pozna se, da je to 

skoraj vas … tu je mela tudi cerkev tradicionalno vlogo …«). Pojavi se potreba po 

razumevanju družbene situacije in vpetosti v širši kontekst (»V zvezi z vsem tem, kar se 

dogaja … je povezana tudi šola. Ne, ne moreš, ne moreš ti šolskega sistema zdaj izločit iz, 

ne vem, krize, ki pač, »hara« po našem svetu …«).  

 

Ugotovitve kvalitativnega dela raziskave 

 

V tem poglavju predstavljam skupne stične točke in razlikovanja pripovedi, utemeljenih 

zgodb ravnateljev in svetovalnih delavcev v prepoznavanju procesa soustvarjanja 

organizacijskih kulture in klime svetovalnih delavcev in ravnateljev šol. 

 

Središče pripovedi o organizacijskih kulturi in klimi 

 

Pomembno sporočilo v utemeljenih teorijah prinašajo osrednji pojmi, okrog katerih se 

oblikuje pripoved oziroma zgodba. Tako me je ob iskanju skupnih stičnih točk in razlik 

med zgodbama najprej zanimalo, kateri pojmi so v središču pripovedi. 

 

V tabeli 29 predstavljam osrednja pojma zgodb in njuni definiciji, nastali v procesu 

kvalitativne analize.  

 

Tabela 29: Osrednji pojem v zgodbi ravnateljev in svetovalnih delavcev 

Ravnatelji Svetovalni delavci 

Organizacija dela, delo in informacije Odnosi 

Pojma informacije in delo na šoli se 

nanašata na organizacijo in način dela ter 

pretok informacij. Organizacija dela je 

odvisna od notranjih, odnosnih in okoljskih 

dejavnikov. Izpostavlja se pomen 

centralizacije organizacije nasproti 

lokacijski razpršenosti, ki pomeni manjši 

Odnosi so definirani z odnosi med 

sodelavci, med zaposlenimi in vodstvom, v 

svetovalca z vodstvom ter znotraj  hierarhije 

vlog. Vsi zaposleni na šoli so med seboj 

povezani. Dobre odnose je treba gojiti in pri 

tem prevzemati aktivno vlogo. Vzdržujejo 

se s tradicijami, spoštljivim in poštenim 
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Ravnatelji Svetovalni delavci 

Organizacija dela, delo in informacije Odnosi 

vpogled in nadzor nad delom. Organizacija 

dela je odvisna od objektivnih posebnosti 

šole ter razporejanja in razpoložljivosti 

finančnih virov in kadrov.  

Izpostavljeni načini dela so zaznamovani s 

timskim delom, pomenom dobrih odnosov, 

spoštovanja, predvsem pa s pogojevanjem 

načina dela s temeljnim  smotrom in vizijo 

šole, kar je odvisno od načina vodenja in 

mora biti/je lahko oblikovana kolektivno, se 

pa praviloma povezuje z vprašanjem »Za 

koga smo tu«. 

Informacije na šoli krožijo po različnih 

kanalih, ciljno usmerjeno in namensko 

naslovljene. 

načinom ravnanja, z zaupanjem, pomočjo in 

odprtostjo. Pozicija svetovalnega delavca ter 

narava dela v svetovalni službi se 

povezujeta s pomenom dobrega sodelovanja 

in dobrih odnosov.  

Na odnose v šoli in kolektivu precej vpliva 

naravnanost ravnatelja, izpostavlja se velik 

pomen obojestranskega zaupanja in 

podpore. Zaželeno je, da se njun odnos 

dopolnjuje in je delo sodelovalno. To se 

povezuje tudi z modelom odločanja na šoli.  

Hierarhija se bolj kot v odnosih kaže v 

postopnosti obravnave in ovrednotenju vlog 

pri delu.  

Pojem se nanaša na postavke 6, 8, 10, 21, 

30, 39, 47, 72, 73, 102, 3, 11, 14, 23, 32, 34, 

38, 49, 77, 78, 101, 51, 75, 76. 

Pojem se nanaša na postavke 51, 115, 119, 

123, 134, 60, 67, 69, 77, 81, 83, 91, 93, 95, 

2, 8, 16, 32, 43, 47, 9, 28, 50, 120, 88. 

 

Ravnatelji na dimenzije organizacijskih kulture in klime gledajo z vidika organizacije dela, 

dela na šoli, pretoka informacij, vse to v odvisnosti od doživljanja svoje vloge. Zanimajo 

jih posebnosti šole, razmere, finančni viri, doseganje ciljev in vizije šole, ob tem pa tudi 

zadovoljstva uporabnikov. Ob vsem tem se spodbuja timsko delo, izraža pomen dobrih 

odnosov in predvsem spoštovanja, predvsem do učencev in dijakov. Vloge učitelja in 

svetovalnega delavca ne gledajo le v odnosu do sebe, ampak do otrok in mladostnikov. 

Svetovalni delavci v središče postavljajo odnose med vpletenimi v vzgojno-izobraževalni 

proces. Z njimi opredeljujejo tudi delo, naloge in dogajanje na šoli. Odnos je ob pogovoru 

tudi glavno sredstvo za doseganje ciljev. Izpostavlja se pomen dobrih odnosov glede na 

naravo dela in klimo, odnose na šoli pa svetovalni delavci povezujejo z naravnanostjo 

ravnatelja in poudarjajo pomen obojestranskega zaupanja in podpore.  

 

Vloga ravnatelja in pričakovanja do njega  

 

Zanimalo me je, kako svojo vlogo vidijo ravnatelji, po drugi strani pa, kako jo vidijo 

svetovalni delavci ter kakšna so njihova pričakovanja do ravnatelja. V tabeli 30 

predstavljam opredelitve vloge ravnatelja, kot jo vidijo ravnatelji in svetovalni delavci. 
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Tabela 30: Vloga ravnatelja, kot jo vidijo ravnatelji in svetovalni delavci 

Ravnatelji Svetovalni delavci 

Vodstvo šole predstavlja ravnatelj ali 

ravnateljica, ki nastopa v vlogi pedagoškega 

vodje in menedžerja šole, če je šola del 

šolskega centra, pa menedžersko vlogo 

prevzame direktor. Opredelitev se nanaša 

vlogo, lik in naloge ravnatelja, kot jih 

prepoznavajo ravnatelji sami. Vloga in 

naloge se doživljajo individualno ali v 

kontekstu sodelovanja in vključenosti v 

kolektiv ter se definirajo v odnosu do 

vodenja pedagoškega procesa in doseganja 

ciljev šole kot zagotavljanje kakovostnega 

pedagoškega procesa. Med nalogami je tudi 

veliko organizacijskega dela, delitev in 

odreditev nalog, kadrovanja, kontrole, 

usklajevanja dela in aktivnosti, ob tem pa se 

opredeli tudi odnos do ravnateljevanja in 

potrebne spretnosti za uspešno delo, pri 

čemer ravnatelji samostojnih šol svoje delo 

doživljajo bolj stresno kot drugi. Izpostavlja 

se pomen komunikacijskih veščin za 

vodenje – pripraviti zaposlene, da naredijo, 

kar misliš, da je prav. Želijo si konsenza z 

zaposlenimi in sodelovanja.  

Ravnatelj je v očeh svetovalnih delavcev na 

šoli tisti, ki odreja delo, ga nadzoruje in 

usklajuje. Njegova vloga se povezuje z 

načinom vodenja, ki je precej odvisen od 

njegovih osebnostnih in strokovnih 

kompetenc ter se od šole do šole razlikuje 

od jasnih pričakovanj do kapric pri vodenju. 

Načinom vodenja je v dveh primerih skupna 

naravnanost k pogovoru in doseganju 

konsenza s kolektivom, v enem primeru pa 

se vodenje izrazito povezuje z osebnostno 

naravnanostjo k spreminjanju mnenja, željo 

po povezovanju in ugajanju lokalni 

skupnosti ter potrebo po koncentraciji 

odločanja na vodilnem mestu. V obeh 

primerih se pokaže potreba svetovalnih 

delavcev po izravnavi porazdelitve 

odločanja in moči na šoli. V primeru, ko 

ravnatelj veliko prepušča, bi želeli več 

odločnosti, pri preveč direktivnega vodenja 

pa več soodločanja pri odločitvah, ki 

zadevajo vse. Od ravnatelja se pričakujejo 

zavzemanje jasnih stališč, iskrenost in 

poštenost ter poznavanje vlog ter nalog 

zaposlenih, skladno s tem pa načrtovana 

organizacija dela.   

Pojem se nanaša na postavke: 9, 33, 45, 50, 

64, 5, 7, 20, 41, 89, 90, 91, 95, 98, 58. 

Pojem se nanaša na postavke 132, 96, 21, 

46, 72, 29, 42, 45, 55. 

 

Ravnatelji svojo vlogo v kontekstu organizacijskih kulture in klime vidijo v zagotavljanju 

kakovostnega pedagoškega procesa, tudi z vidika visokih meril za delo ter visokih 

pričakovanj za delo svetovalnih delavcev in učiteljev. Svojo vlogo vidijo tudi v 

vrednotenju dela in uspeha, kar opravijo na hospitacijah, z anketami in glede na odzive. Pri 

delu sicer želijo sodelovanje in konsenz pri določitvah, v nekaterih primerih, ko vidijo 

korist, ki je drugi zaposleni ne, pa se odločijo tudi brez konsenza in bolj razmišljajo o tem, 

kako predstaviti stvar, da bo sprejeta. 

Tudi svetovalni delavci vidijo ravnateljevo vlogo v kontekstu kulture in klime šole, v 

vodenju šole, usklajevanju in nadzoru dela. Od ravnatelja pričakujejo zavzemanje jasnih 

stališč, iskrenost, poštenost, enako obravnavo za vse. V odnosu do lokalnega okolja več 

samozavesti in lastnih odločitev. Pri odločanju svetovalni delavci želijo boljšo porazdelitev 

moči in odločanja. Soodločati želijo v nalogah, ki se tičejo tudi njih, in dobiti informacije, 
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ki so pomembne zanje in delo v svetovalni službi. Na splošno si želijo, da ravnatelj zna 

tudi izhajati iz svoje vloge in v primerih, ko je treba, sprejemati odločitve.  

 

Vloga svetovalnega delavca in pričakovanja ravnatelja do njega 

 

Zanimalo me je tudi, kako svojo vlogo v povezavi s kulturo in klimo na šoli vidijo 

svetovalni delavci in kako jo vidijo in si jo predstavljajo ravnatelji. V tabeli 31 

predstavljam njihove poglede na vlogo svetovalnega delavca.  

 

Tabela 31: Vloga svetovalnih delavcev, kot jo vidijo svetovalni delavci in ravnatelji 

Ravnatelji Svetovalni delavci 

Svetovalni delavec je v očeh ravnateljev 

oseba, ki ima pregled in vpogled v delo z 

vsemi vpletenimi v vzgojno-izobraževalni 

proces. Njegovo delo je usklajeno z 

vodstvom in učitelji. Ravnatelji ne 

opredeljujejo točnih nalog, vladata 

prepričanje in zaupanje, da svetovalni 

delavec ve, katere so njegove naloge. 

Izpostavijo se vpis, delo z učenci s 

posebnimi potrebami in z nadarjenimi, 

predvsem pa strokovna podpora, če 

nastanejo težave, pri ogroženosti otrok, 

iskanju metod učenja in poučevanja ter pri 

načrtovanju izobraževanja. Spodbuja se 

posvetovalna vloga svetovalnega delavca 

pri načrtovanju učiteljevega dela v razredu 

in pričakuje soudeležba pri vseh aktivnostih, 

v katere so vključeni dijaki. 

Vlogo in naloge svetovalnega delavca 

opredeljujejo formalna ureditev, 

naravnanost vodstva in tudi osebna 

svetovalčeva naravnanost in prioritete. Delo 

se lahko prepleta z vlogo in delom izvajalca 

dodatne strokovne pomoči, med vlogama in 

opredelitvama se pojavljajo tudi formalne 

nejasnosti. Naloge opredeljujejo smernice 

za delo svetovalnih delavcev, svetovalni 

delavci jih opredeljujejo v odnosu do 

učencev/dijakov, učiteljev, vodstva in 

drugih, s katerimi sodelujejo. Izpostavljena 

sta neposredno delo z učenci oziroma dijaki 

in učitelji v okviru načrtovanih aktivnosti in 

kriznih intervencij ter administracija. V 

konfliktnih situacijah se izkazuje 

svetovalčeva vloga mediatorja, v odnosu do 

učiteljev pa svetovalca, tistega ki reflektira 

delo, šolo in šolski sistem. V odnosu do 

vodstva je izpostavljena vloga pomoči, 

problemsko pa izpostavljeno prelaganje 

nalog na svetovalca, čeprav niso v njegovi 

domeni.  

Pojem se nanaša na postavke 46, 54, 55, 56, 

57, 16, 24, 87. 

Pojem se nanaša na postavke 122, 126, 133, 

57, 98, 15, 34, 53, 103, 62, 7. 

 

Svetovalni delavci izpostavljajo, da so njihove naloge opisane v smernicah za delo 

svetovalnih delavcev v osnovnih in srednjih šolah. Naloge so definirane v odnosu do 

učencev/dijakov, učiteljev, vodstva in drugih, ki vstopajo v vzgojno-izobraževalni proces. 

Delo je raznoliko, večkrat se med akterji pojavi slaba razmejitev vlog, kar je nato treba 

urejati v odnosu. Tako svetovalni delavci kot ravnatelji prepoznavajo, da je njihovo delo 
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precej povezano z intervencijami ob težavah in z administrativnim delom. Svetovalni 

delavci sami izpostavljajo, da se vključujejo tudi na drugih področjih, da njihova vloga ne 

bi bila omejena le na posredovanje ob težavah ali delo z učenci s posebnimi potrebami. 

Tudi pri ravnateljih je izpostavljena želja, da bi imel svetovalni delavec pomembno vlogo v 

razredu in med učitelji, predvsem v opazovalni in posvetovalni funkciji pri iskanju skupnih 

rešitev ter napredka učencev, učiteljev in šole. Po drugi strani pa se hkrati izpostavlja, da 

so svetovalni delavci najbolj usposobljeni za reševanje konfliktnih situacij in so zato tam 

»na prvi črti«. Težišče svetovalne službe se tako usmerja v preventivno delo in izboljšave 

ter se skuša odmakniti od problemskih situacij.  

 

Delo, strateški dokumenti in pravila ravnanja 
 

V tabeli 32 predstavljam pogled ravnateljev in svetovalnih delavcev na delo v šoli, 

strateške dokumente in pravila ravnanja. 

 

Tabela 32: Delo, strateški dokumenti in pravila ravnanja, kot jih vidijo svetovalni delavci 

in ravnatelji 

Ravnatelji Svetovalni delavci 

V strateških dokumentih šole so 

formalizirani vsi procesi, postopki, cilji, 

vrednote in poslanstvo šole. V srednji 

šoli se kot pomemben dokument 

izpostavlja LDN
3
, ki je lahko tudi del 

širše strategije šolskega centra. V 

osnovni šoli je izpostavljen vzgojni 

načrt. V teh dokumentih so opredeljena 

tudi vsa organizacijska dejstva in 

informacije za delo ter nadaljnje 

spremljanje in preverjanje podatkov 

glede na posebnosti šole. Zapisane, se 

pravi formalizirane, so vrednote šole, 

neformalno pa se vrednote kažejo v 

pričakovanjih in ravnanjih zaposlenih, 

ubesedenih in neubesedenih pravilih, 

spominih, ritualih. Kot najpomembnejša 

vrednota se izpostavlja spoštovanje, 

dodaja se še strokovnost. V spominih na 

pomembne osebnosti se kažejo 

karizmatičnost in družabnost, 

povezovanje in dobri odnosi. Poleg 

spoštovanja se pričakujeta lojalnost in 

Formalna opredelitev vizije, poslanstva in ciljev 

šole, ki jo najdemo v strateških dokumentih 

šole, kaže tudi na njeno naravnanost. 

Naravnanost vidimo tudi v vrednotah, ki jih  

najdemo v komunikaciji, odnosih in načinu 

ravnanja. Formalne ubeseditve so pogosto 

prepisane iz preteklih let, vlada pa prepričanje, 

da so ukoreninjene v življenje in delo 

zaposlenih. Pri delu svetovalnih delavcev se 

pokaže nejasnost v razlikovanju strokovnega 

profila od delovnega mesta. Kot poglavitni 

orodji za delo v svetovalni službi se 

izpostavljata pogovor in odnos, pogovor v 

kontekstu iskanja in sooblikovanja rešitev in 

posvetovanja ter neposreden, pristen in spoštljiv 

odnos. Svetovalni delavci so drugim na voljo, 

ko jih potrebujejo. Pri delu se pojavlja želja po 

soodločanju, ki se povezuje z obveščenostjo. 

Informacije so posredovane na različne načine, 

zaposleni jih morajo spremljati po dogovorjenih 

medijih. Organizacija dela je povezana z 

razmeroma dobrimi razmerami, vendar je čas 

obvezne prisotnosti na delovnem mestu daljši 

                                                 
3
 Letni delovni načrt (op. avtor.). 
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Ravnatelji Svetovalni delavci 

spoštovanje poslovne etike, izpostavlja 

se pomen visoko strokovnega in 

timskega dela ter fleksibilnosti pri delu. 

Informacije na šoli krožijo po različnih 

kanalih, ciljno usmerjeno in namensko 

naslovljene. 

 

kot pri učiteljih. Šola je naravnana k 

sodelovanju in strokovnemu razvoju, 

naravnanost srednje šole se vrednotno povezuje 

še s poklicnim področjem, za katerega 

izobražuje. Velja prepričanje, da je delo treba 

opraviti, opredeljena so pravila sodelovanja, 

izpostavi se pomen jasnih pričakovanj. Kot 

problematično neformalno pravilo je 

izpostavljeno ravnanje v odnosu do lokalne 

skupnosti, ki izhaja iz občutka dolžnosti. 

Pravila ravnanja se povezujejo tudi z rituali, 

povezanimi z družabnim življenjem na šoli, ki 

je različno zastopano v različnih okoljih. Rituali 

so lahko na šoli močno zasidrani ali pa jih sploh 

ni.   

Izpostavi se dejstvo, da skrb za kulturo in klimo 

na šoli ne more biti naloga ene službe, temveč 

je pomembno, da pri tem sodelujejo vsi, ki so 

vpleteni v odnose in delo. Svetovalni delavec pa 

lahko prek različnih nalog in vlog vseeno 

bistveno vpliva na razvoj šole.  

Podlaga za opredelitve svetovalnih delavcev in ravnateljev o področjih organizacijskih 

kulture in klime so definicije posameznih pojmov, ki se nanašajo na postavke: 

6, 8, 10, 21, 30, 39, 47, 72, 73, 102, 3, 

11, 14, 23, 32, 34, 38, 49, 77, 78, 101, 

51, 75, 76, 15, 18, 103, 59, 65, 92, 100, 

13, 22, 35, 26, 12, 81, 83. 

105, 107, 112, 66, 85, 31, 104, 64, 13, 17, 127, 

71, 86, 92, 24, 35, 48, 114, 102, 113, 61, 68, 54, 

116, 108, 58, 63, 65, 78, 11, 20, 37, 39, 41, 44, 

49. 

 

Tako svetovalni delavci kot ravnatelji poznajo strateške dokumente šole, vedo, kaj je v njih 

zapisano, vendar izpostavljajo, da morajo vrednote, cilji in poslanstvo šole živeti na šoli. 

Ravnatelji bolj formalno opredelijo strukturo dokumentov, medtem ko svetovalni delavci 

poudarjajo pomen bolj zavestne obravnave in večje pozornosti formalnim opredelitvam, ki 

so lahko podlaga za delo in neformalno predpisana ravnanja na šoli. Pri delu so 

izpostavljeni strokovnost, spoštovanje in dober odnos. Ravnatelji izpostavljajo pomen 

zaupnosti podatkov in informacij, tudi v izogib škodovanju ugledu, svetovalni delavci pa 

pomen jasnih pričakovanj in dogovorov. V odnosu do lokalne skupnosti vidijo ravnatelji 

pri načrtovanju in povezovanju dela ter dogodkov na šoli prednosti medgeneracijskega 

sodelovanja in skupnih projektov, svetovalni delavci pa izpostavljajo problematičnost 

odnosa med občino in osnovno šolo, ki ga zaznamuje občutek dolžnosti šole do občine.  

Ob predpostavki, da je sodelovanje z drugimi na področjih kulture in klime v šoli ena 

izmed nalog v smernicah za delo svetovalne službe v osnovnih in srednjih šolah, se 

izpostavi dejstvo, da skrb za kulturo in klimo na šoli ne more biti naloga le ene službe, 
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temveč je pomembno, da pri tem sodelujejo vsi, ki so vpleteni v odnose in delo. Svetovalni 

delavec lahko preko različnih nalog in vlog kljub temu bistveno vpliva na razvoj šole. To 

od njega ravnatelji tudi pričakujejo.  

 

Avtonomija in odgovornost 

 

V tabeli 33 predstavljam pogled svetovalnih delavcev in ravnateljev na avtonomijo in 

odgovornost. 

 

Tabela 33: Avtonomija in odgovornost, kot ju vidijo svetovalni delavci in ravnatelji 

Ravnatelji Svetovalni delavci 

(So)odločanje, posameznikova avtonomija 

in odgovornost se definirajo v odnosu do 

načina vodenja, razumevanja porazdelitve 

vednosti in pomena posvetovanja ter 

doseganja konsenza pri odločitvah. 

Strokovni delavci lahko odločajo in so v 

odločitvah avtonomni, kadar odločanje 

zadeva njihovo strokovno področje. 

Avtonomija je povezana tudi z izbiro metod 

in načinov dela. Zaposleni so tako 

popolnoma avtonomni pri izbiri metod dela 

in sredstev, ki jih pri delu uporabljajo, ter 

pri načrtovanju svojega strokovnega 

razvoja. Omejitev so le finančna sredstva za 

določen namen.  

Svetovalni delavci so avtonomni na 

področjih, ki zadevajo stroko, način in 

metode dela ter pri načrtovanju strokovnega 

razvoja in izobraževanja. Odobritev 

poiščejo in potrebujejo, kadar so aktivnosti 

in odločitve povezane tudi z zunanjimi 

dejavniki in ustanovami. Želeli bi si več 

razmejitve odgovornosti in dela med učitelji 

in njimi, v nekaterih primerih tudi med 

ravnatelji in njimi. Svetovalni delavci 

prevzemajo odgovornost za kakovostno 

opravljene naloge. Predvsem v sodelovanju 

z učitelji se večkrat izpostavi prelaganje 

odgovornosti na svetovalnega delavca.  

Pojem se nanaša na postavki 63 in 93. Pojem se nanaša na postavke 10, 118, 79, 

119, 30. 

 

Tako ravnatelji kot svetovalni delavci izpostavljajo, da imajo strokovni delavci šole, se 

pravi tudi svetovalni delavci, popolno avtonomijo pri odločanju o strokovnih vprašanjih, 

izbiri metod in načinov dela ter pri načrtovanju svojega strokovnega razvoja, seveda 

znotraj finančnih zmožnosti šole. Ravnatelji tudi pri drugih vprašanjih želijo konsenz, tako 

da je od načina vodenja odvisno, kako in pri čem prevzemajo zaposleni odgovornost. 

Svetovalni delavci si želijo nekoliko večjo razmejitev odgovornosti, predvsem med njimi 

in učitelji, v nekaterih primerih tudi med ravnatelji in njimi.  
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Vrednotenje dela in uspeha 

 

Tabela 34 in besedilo v nadaljevanju odražata razumevanje uspeha, meril zanj in načinov 

za vrednotenje pri ravnateljih in svetovalnih delavcih. 

 

Tabela 34: Vrednotenje dela in uspeha pri sebi in drugih ter na splošno na šoli 

Ravnatelji Svetovalni delavci 

Delo se vrednoti tako na ravni 

posameznikovega osebnega doživljanja 

uspeha kot na ravni zunanjih odzivov, 

nagrajevanja in kritike. Ravnatelji uspeh 

šole vrednotijo s številom priznanj, 

prehodnostjo dijakov ter uspehom na 

maturi. Merilo uspeha je zadovoljstvo, v 

osnovni šoli pogosto odvisno od staršev, v 

srednji šoli pa je to subjektivni občutek 

zadovoljstva z rezultati pogovorov. 

Ravnatelj vrednoti delo zaposlenih s 

hospitacijami in kolegialno presojo. 

Ocenjuje odnos do učencev ali dijakov, 

metode in urejeno dokumentacijo. Cenjeni 

sta prilagodljivost in inovativnost pri 

poučevanju. Nagrajevanje je največkrat 

kolektivno, povezano s pohvalo in izrednimi 

ugodnostmi (izobraževanje, izredni dopust), 

in individualno v letnih ocenah. 

 

Uspeh se v očeh svetovalnih delavcev meri 

z osebnim, subjektivnim občutkom in glede 

na zunanje vrednotenje. Osebno merilo 

uspešnosti so notranje zadovoljstvo, dejstvo 

da je delo opravljeno, vzpostavitev dobrega 

odnosa in spodbuda k spremembi načina 

razmišljanja pri sogovornikih. Zunanje 

merilo pa je v pozitivnem odzivu vodstva in 

zadovoljnih uporabnikih, ki se vračajo. K 

uspehu prispeva tudi skrb za strokovni 

razvoj. Vrednotenje dela se povezuje s 

kolektivizmom v sistemu nagrajevanja in 

kaznovanja. Dobro delo posameznikov ni 

izpostavljeno, tudi slabo ne, uporablja se 

»mi«. Zaposleni so nagrajeno kolektivno, 

posamezniki so prezrti. O neuspehu se ne 

govori javno. Izpostavljena je potreba po 

javni pohvali. Na šolah se dobro delo lahko 

tudi finančno ovrednoti, s svojim 

zadovoljstvom ali nezadovoljstvom pa ga 

vrednotijo tudi starši. Ob želji, da so na šoli 

vsi zadovoljni, se tako upošteva tudi 

njihovo mnenje. 

Ob predpostavki, da se uspešno delo 

povezuje z zadovoljstvom, so svetovalni 

delavci zadovoljni z odnosi s sodelavci, 

sodelovanjem in povezanostjo, glede na 

jasnost razporeditve vlog tudi s pozicijo v 

kolektivu, niso pa zadovoljni z rutino. 

Opaženo je, da nekaterih šolah skrbijo za 

dobro počutje, na drugih pa ne. Običajno se 

to povezuje z dobrimi odnosi in družabnim 

življenjem na šoli. Zadovoljstvo je 

povezano tudi z dobrimi delovnimi 

razmerami.  

Podlaga za zgornje opredelitve področij organizacijskih kulture in klime pri svetovalnih 

delavcih in ravnateljih so definicije posameznih pojmov, ki se nanašajo na postavke: 

36, 80, 82, 17, 85, 52, 60, 61, 62, 66. 110, 52, 111, 125, 128,  87, 35, 4, 22, 130, 

97, 131, 121, 124, 89, 14, 33, 56, 129. 
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Tako svetovalni delavci kot ravnatelji vrednotijo delo in uspeh na ravni posameznikovega 

doživljanja uspeha in na podlagi zunanjih odzivov. Ti odzivi se pri ravnateljih nanašajo na 

objektivnejša merila, kot so število priznanj, prehodnost učencev in dijakov v razredih, 

uspeh na poklicni maturi in zaključnem izpitu, subjektivno pa na občutek, da je delo dobro 

opravljeno in da so vsi zadovoljni. Osebna merila uspešnosti pri svetovalnih delavcih so 

notranje zadovoljstvo z opravljenim delom, vzpostavitev dobrega odnosa in spodbuda k 

spremembi v razmišljanju pri delu z učenci in učitelji. Zunanje vrednotenje je povezano 

predvsem z ravnateljevim vrednotenjem njegovega dela. Ravnatelji vrednotijo delo 

učiteljev na hospitacijah, pri čemer ocenjujejo odnos do učencev, metode in urejenost 

dokumentacije, cenjeni sta tudi inovativnost in prilagodljivost. Nagrajevanje je na šolah 

večinoma kolektivno. Tudi kritika, vsaj javno, ni namenjena posameznikom, izpostavljeno 

je pomanjkanje javne pohvale. Delo na šoli vrednotijo tudi starši, njihovo mnenje je ob 

predpostavki, da je uspeh splošno zadovoljstvo vseh vpletenih v vzgojno-izobraževalni 

proces, tako pomembno tudi z vidika vrednotenja.  

 

Podoba in posebnosti šole 

 

Ravnatelji in svetovalni delavci so podobo in posebnosti šole kot pokazatelja 

organizacijske kulture razumeli, kot je predstavljeno v tabeli 35. 

 

Tabela 35: Podoba šole v očeh ravnateljev in svetovalnih delavcev 

Ravnatelji Svetovalni delavci 

Podoba šole, kot se kaže navzven se gradi s 

formalnimi in neformalnimi podobami. 

Formalne so na primer logotipi, predpisani 

obrazci in dokumenti, neformalne pa  

fotografije, zloženke in drugo gradivo. Ta 

neformalna podoba kaže na dijaka in 

učenca, povezanost udeleženih v šolskem 

prostoru, dogodke ipd. V ospredju so 

povezanost in sodelovanje, dobra oprema in 

aktivnosti, ki na šoli potekajo poleg pouka. 

Te aktivnosti so lahko ponujene kot 

posebnosti šole. Zunanja podoba šole se 

gradi in oblikuje tudi v odvisnosti od 

posebnosti šole, njenega nastanka, 

umeščenosti v prostor, arhitekturnih 

značilnosti in drugega. Te posebnosti 

seveda vplivajo (tako pozitivno kot 

Podoba šole navzven se gradi s formalnimi 

in neformalnimi podobami, s formalnimi 

kot so logotipi, predpisani obrazci in 

dokumenti, ter neformalnimi, kot so 

predstavitve šole na fotografijah in v 

zloženkah. Neformalna podoba kaže na 

dijaka in učenca v ospredju, povezanost 

dejavnikov v šolskem prostoru, dogodke, 

aktivnosti, opremo, življenje na šoli. 

Izpostavljene so materialne možnosti 

(oprema) in vrednote. Podoba šole navzven 

opredeljuje oziroma kaže na vrednote, 

poslanstvo in način dela.  
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negativno) tudi na organizacijo, 

komunikacijo in druge procese na šoli, ki so 

prav tako vidni in gradijo nematerialno 

podobo šole navzven.  

Pojma opredeljujejo postavke 68, 70, 71, 

74, 29, 69, 2, 4, 27, 31, 79. 

Pojem se nanaša na postavke 100, 59, 137, 

3. 

 

Svetovalni delavci in ravnatelji izpostavljajo podobo šole v odvisnosti od njenih 

posebnosti, organizacije dela, naravnanosti in vrednot. Podoba se gradi s formalnimi in 

neformalnimi podobami. Formalne, kot so logotipi, predpisani obrazci in dokumenti, so 

trajnejše, ki močno odražajo kulturo organizacije, medtem ko so neformalne oziroma manj 

formalne v smislu togosti predstavitve šole na fotografijah, v zloženkah in gradivih bolj 

prilagodljive in jih lahko tudi sproti spreminjamo, s čimer oblikujemo podobo šole 

navzven.  

Neformalne podobe vedno kažejo na učenca, dijaka, zadovoljnega dijaka v ospredju, 

skupaj z drugimi strokovnimi delavci pri skupnih aktivnostih. Razširjena podoba vključuje 

še druge, ki vstopajo v vzgojno-izobraževalni proces, predvsem pa dobre razmere za delo 

na šoli.   
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INTERPRETACIJA REZULTATOV IN RAZPRAVA 

 

Organizacijski kultura in klima v šoli 

 

Gledano z vidika kulture učeče se skupnosti in ob predpostavki, da je moč te kulture na 

šoli povezana tudi s tem, kako močno so zaposleni na šoli povezani med seboj, koliko se s 

šolo istovetijo in jo imajo za svojo, ter kako delijo skupne vrednote in prepričanja, rezultati 

raziskave kažejo, da največ zaposlenih, vključenih v raziskavo, ne glede na to, ali prihajajo 

z osnovne ali srednje šole, prepoznava močno organizacijsko kulturo na šoli, če 

upoštevamo v prejšnjih poglavjih navedena merila. Kavčič (2008, str. 106) sicer opozarja, 

da vsi avtorji niso enotni, kaj pomeni močna kultura, in da se pogosto uporablja teza, da 

močna organizacijska kultura omogoča učinkovitost. Opisuje, da so za močno kulturo med 

drugim značilne koherentnost, homogenost, stabilnost, kongruentnost in internalizirana 

kontrola, ter izpostavlja, da v tem smislu lahko močna kultura sicer vodi k učinkovitosti, 

lahko pa jo tudi zavira, ker se organizacija prav zaradi nje upira spremembam, tudi če bi 

bile te nujne. Močna kultura učeče se skupnosti glede na svoje temeljne predpostavke in 

prepričanja ne bi smela onemogočati učenja, napredovanja in učinkovitosti, ampak k temu 

prispevati. 

V povprečju so tudi vsi rezultati raziskave o šolskih kulturi in klimi znotraj dimenzij 

organizacijske klime v smeri podporne, odprte klime v organizaciji, ker se vse srednje 

vrednosti rezultatov na desetstopenjski lestvici gibljejo od vrednosti pet naprej. 

 

Predpostavljala sem, da se bo ocena moči kulture med zaposlenimi na osnovnih in srednjih 

šolah razlikovala. Po mnenju Ferjana (1996, str. 60–61) lahko najdemo razlike med 

osnovnimi in srednjimi šolami v tem, da so osnovne šole zaradi njihove naravnanosti, da 

morajo učencem posredovati temeljno znanje, ki se spreminja s počasnejšo dinamiko, tudi 

same manj vajene spreminjanja in prilagajanja. Tudi ravnatelji in svetovalni delavci so v 

pogovorih izpostavili razlikovanje med osnovnimi in srednjimi šolami v nekaterih 

dimenzijah organizacijske kulture. Izpostavili so drugačno organiziranost srednjih šol, 

problem lokacijske razdrobljenosti šolskih centrov, večjo kadrovsko raznolikost tudi zaradi 

vstopanja strokovnjakov iz prakse v sistem šole ter ne nazadnje prilagodljivost šole zaradi 

stalne negotovosti in odvisnosti od vpisa učencev. Glede na vse to bi lahko pričakovali, da 

bodo zaposleni na osnovnih šolah prepoznavali močnejšo kulturo kot na srednjih, vendar ni 

tako.  
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Razlik v moči kulture tudi v odvisnosti od velikosti šole ne najdem. Ne glede na to, ali 

zaposleni prihajajo iz manjšega ali večjega kolektiva, največkrat ocenjujejo, da gre na 

njihovi šoli za močno organizacijsko kulturo, najmanjkrat pa, da za zelo šibko. Kljub temu 

da bi bilo logično sklepati, da so zaposleni na manjših šolah bolj povezani in prepoznavajo 

močnejšo šolsko kulturo, ni tako. Predvidevam lahko, da na večjih šolah vodstvo in 

zaposleni bolj prepoznavajo pomen vzpostavljanja in vzdrževanja močne kulture in s tem 

izničijo negativne učinke, ki jih velikost prinaša za organizacijo dela, po drugi strani pa so 

velike šole lahko pri svojem delu organizacijsko, finančno in kadrovsko bolj avtonomne ter 

tako same oblikujejo močnejšo organizacijsko identiteto.  

Če se v raziskavi niso pokazale razlike z vidika velikosti in vrste šole, pa so se pokazale v 

oceni moči kulture glede na podsistem oziroma skupino strokovnih delavcev v šoli. 

Ravnatelji šol večkrat ocenjujejo bistveno močnejšo organizacijsko kulturo kot učitelji in 

svetovalni delavci. Ravnatelji in učitelji največkrat ocenjujejo močno kulturo na šoli, 

medtem ko svetovalni delavci šibko, za tem šele močno organizacijsko kulturo. Takšen 

rezultat lahko povežem predvsem z značilnostmi delovnega mesta in strokovnega profila. 

Gotovo je ravnatelj tisti, ki je najbolj odgovoren za vzpostavljanje in vzdrževanje dobre 

organizacijske kulture na šoli. Tudi v tem primeru Ferjan (prav tam) navaja, da za 

vzpostavitev in vzdrževanje organizacijske kulture v izobraževanju niso vsi enako 

odgovorni. Še posebej je za vzpostavitev organizacijske kulture v šolah, pa tudi za njeno 

vzdrževanje, po njegovem mnenju najbolj odgovoren menedžment. Rezultati drugega dela 

raziskave kažejo na to, da se ravnatelji močno identificirajo s šolo, njeno organizacijo in 

delom na njej. Na močno povezanost ravnateljev s šolo kažejo tudi izjave, ki izražajo 

svojilnost (npr. »Na naši šoli …; S ponosom rečem, tale je pa moj, dela na moji šoli …«). 

Svetovalni delavci na šoli izhajajo z drugačne pozicije kot vodstvo in učitelji ter na šolo, 

odnose in delo v njej gledajo bolj sistemsko, širše, so bolj subtilni in odzivni na skrite 

pomene, hkrati pa tudi bolj kritični, kar po mojem mnenju izhaja iz tega, da svetovalni 

delavci bolj prepoznavajo šibko kulturo na šoli.  

 

Že v teoretičnih izhodiščih sem izpostavila, da avtorji opozarjajo, da pomen ocenjevanja 

organizacijskih kulture in klime ni zgolj v njunem merjenju in da ni dovolj zgolj 

prepoznavanje njune moči, treba je pogledati globlje v njune dimenzije. Cameron in Quin 

(2011, str. 84) uvedeta pojem kulturne skladnosti. Se pravi, da na šoli ali šolah lahko 

govorimo o vrsti in moči kulture takrat, ko se neka posebnost pojavlja v različnih vidikih 
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šole. Gre za skladnost kulture, stila vodenja, sistema nagrajevanja ter prevladujočih 

lastnosti in vrednot. 

 

V raziskavi znotraj koncepta kulture učeče se skupnosti pogled usmerjam tudi na 

posamezne postavke in področja te šolske kulture. Za šole, vključene v raziskavo, tako po 

mnenju vprašanih velja, da so pri učiteljih in učencih cenjeni znanje in dosežki. V 

pogovorih z ravnatelji in svetovalnimi delavci močno izstopata spoštovanje in sodelovanje 

kot pomembni dimenziji organizacijske kulture. Tudi Cohen, Cardillo in Pickeral (2011) 

izpostavljajo spoštovanje kot temeljno vrednoto in se ukvarjajo z vzpostavljanjem 

spoštljive klime na šoli. Spoštljive šole, kot poimenujejo šolo, na kateri je temeljna 

vrednota spoštovanje, po njihovem mnenju zagotavljajo demokratično učno okolje, v 

katerem se vsi vpleteni počutijo varno, imajo podporo, hkrati so tudi sami angažirani in 

pripravljeni na izzive. Zupanc Grom in Erčulj (2009, str. 22) dodajata, da bo ob takšnem 

okolju tudi prispevek učiteljev in učencev večji, vse skupaj pa se bo pozitivno odražalo 

tudi pri osebnem zadovoljstvu in razvoju. V tem smislu se tudi spoštovanje pri ravnateljih 

pojavlja v povezavi z organizacijo dela, pri svetovalcih pa v okviru odnosa kot središčne 

kategorije njihove pripovedi. Ferjan (1996, str. 64) kot največji vrednoti navznoter 

obrnjenega menedžmenta izpostavlja tudi poštenost in objektivnost, ki se lahko razumeta 

kot gradnika spoštovanja. Poštenost kot splošno kategorijo odnosa v šoli, ne glede na 

vključene v odnos. Poštenost in objektivnost udeleženi v raziskavi povezujejo z enako 

obravnavo vseh zaposlenih, zagotavljanjem enakih razmer za delo ter z dostopom do 

informacij, ki so pomembne za posameznika in njegovo delo.  

 

Pri tem se velja osrediniti na temeljne vrednote, cilje in vizijo šole. Formalne opredelitve 

teh dimenzij organizacijske kulture so zapisane v strateških dokumentih šole. Njihove 

opredelitve kažejo na naravnanost šole, ki se kaže tudi v vrednotah, ki jih najdemo v 

komunikaciji med sodelavci in z drugimi, ki vstopajo v šolski sistem, z načini ravnanja, v 

odnosih in načinu dela. Bistveno večji poudarek je na tej drugi predstavitvi vrednot v 

razmišljanju, da morajo vrednote, cilji in poslanstvo šole živeti s šolo in na šoli, zapisani so 

zgolj formalizacija. Pričakovala bi lahko, da bodo ravnatelji bolj izpostavljali formalno 

opredelitev ciljev in vizije, pa je ravno pri njih izpostavljen pomen vsakodnevnega 

uveljavljanja vrednot v življenje in delo, kar jih gotovo razlikuje od menedžmenta v 

profitnem sektorju, kjer je formalizacija ciljev, vizije in postopkov veliko bolj 
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izpostavljena. Takšno razlikovanje zelo verjetno izhaja iz njihove vloge vodje kot 

pedagoškega vodje in menedžerja. Zanimivo pa je, da se vsi sodelujoči ravnatelji v drugem 

delu raziskave bolj vidijo kot pedagoški vodje, drugi, bolj poslovodni del menedžmenta v 

šoli pa po Ferjanu (1996, str. 41) jemljejo kot nujno zlo.  

 

Svetovalni delavci skladno s svojo pozicijo in sistemskim pogledom na šolo izpostavljajo 

potrebo po zavestnejši, načrtovani in skupinski obravnavi ter dogovoru o skupnih ciljih 

šole, zlasti ob uvajanju sprememb, kar se povezuje Schollaertovo (2006, str. 11) razlago o 

uspehu sprememb v šoli, ko izpostavlja, da sta vsaj dva razloga, zakaj uvajanje sprememb 

vodi v razočaranje. Prvi je ta, da je uvajanje sprememb linearno, drugi pa, da zaposleni, ki 

naj bi spremembo uvedli na mikroravni, pogosto nimajo nobene besede pri njenem 

načrtovanju. V tem duhu cilj, ki ga določi vodstvo ali ožja skupina okrog njega, kot je bilo 

izpostavljeno v intervjujih, dolgoročno ne vodi k njegovi uvedbi v življenje in delo, kar se 

kaže v podobnih izjavah, kot je npr.: »Vsako leto zasledujemo en cilj, ne me vprašat, kateri 

je letos …«. Sicer rezultati raziskave kažejo na veliko jasnost ciljev in izpostavljajo 

sodelovanje na vseh ravneh. K temu se bom vrnila pozneje, tu pa bi izpostavila še drug 

vidik, ki poleg formalne opredelitve in vzorcev ter načinov ravnanja, ki odsevajo vrednote 

šole, hkrati pa jih tudi konstruirajo, kaže na kulturo šole. To je podoba šole. 

 

Podobo šole svetovalni delavci in ravnatelji izpostavljajo v odvisnosti od njenih 

posebnosti, organizacije dela, naravnanosti in vrednot. Gradi se s formalnimi in 

neformalnimi podobami. Formalne podobe so arhitektura, logotipi, predpisani obrazci in 

dokumenti,. To so trajnejše podobe, ki jih običajno spreminjamo izjemoma, ob večjih 

organizacijskih spremembah ali ko se pojavita potreba in želja po spremembi 

organizacijske kulture na šoli. Te podobe tudi precej neposredno odražajo kulturo 

organizacije, medtem ko so neformalne oziroma manj formalne v smislu togosti, 

predstavitve šole na fotografijah, v zloženkah in drugem gradivu bolj prilagodljive, lahko 

jih tudi sproti spreminjamo in tako oblikujemo podobo šole navzven. Te kulturo šole 

odražajo bolj implicitno. Neformalne podobe vedno kažejo na učenca, dijaka, 

zadovoljnega dijaka v ospredju, skupaj z drugimi strokovnimi delavci pri skupnih 

aktivnostih, kar kaže na podobo prijazne šole, velik pomen sodelovanja, človečnosti in 

dobrih odnosov. Razširjena podoba vključuje še druge dejavnike, ki vstopajo v vzgojno-

izobraževalni proces, predvsem dobre razmere za delo na šoli. Musek Lešnik in Bergant 
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(2001, str. 265) opozarjata, da so za učinkovito delo, uspeh šole, s tem lahko povežemo 

tudi dobro kulturo na šoli, dobre razmere v smislu materialnih možnosti drugotnega 

pomena, ključna za uspešnost šole so po njunem mnenju stališča in vedenje učiteljev ter 

drugih zaposlenih. Kljub temu lahko prepoznamo pomen dobrih (materialnih) razmer kot 

pomembne dimenzije kulture, ki jo šole izpostavljajo navzven, občasno tudi kot točko 

razlikovanja v odnosu do drugih šol.  

 

Vrednote šole poleg omenjenega odražajo tudi pričakovanja in ravnanja zaposlenih, 

ubesedena in neubesedena pravila, spomini, rituali. Zaposleni se identificirajo s šolo ali pa 

se od njih vsaj pričakuje, da se. Povezanost ravnateljev s šolo sem že omenila. 

Identifikacijo s šolo pa lahko povežem še z zahtevo ravnateljev po zaupnosti podatkov, 

tako uradnih kot informacij, ki so kakor koli povezane s šolo. Od zaposlenih pričakujejo 

ravnanje, ki bo skladno z ohranjanjem ugleda šole. Pripadnost organizaciji Marič s 

sodelavci (2011, str. 773) povezuje z zadovoljstvom z delom ter pomenom zagotavljanja 

zadovoljstva za ohranjanje lojalnosti. Tako poveže močno kulturo šole z zadovoljstvom pri 

delu. Zaposleni, ki so zadovoljni s svojo vlogo, bodo čutili večjo povezanost s šolo in ji 

bodo v tem smislu tudi lojalni.  

 

Podoba šole in vrednote se gradijo in oblikujejo tudi v odvisnosti od njene vpetosti in 

umeščenosti v lokalno okolje, pri čemer je vpliv okolja, po besedah Zupanc Gromo in 

Erčulj (2009, str. 21), največji na začetku nastajanja organizacije. Temu dodajam, da se po 

mojem mnenju podoba šole, širše gledano, gradi in oblikuje tudi glede na aktualno 

družbeno problematiko, ki je zlasti po mnenju svetovalnih delavcev prevečkrat spregledana 

in premalo upoštevana pri snovanju ciljev ter znotraj vsakodnevnih odnosov in ravnanj.  

V povezavi z nujnostjo odzivanja šole na aktualne potrebe lokalnega okolja se šola z 

okoljem pogosto povezuje. Ravnatelji povezovanje utemeljujejo z nujnostjo slediti 

potrebam gospodarstva, če govorimo o strokovnih šolah, s čimer se strinja tudi Ferjan 

(1996, str. 92), ko pravi, da okolje od izobraževanja ravno zaradi hitrega razvoja znanosti 

zahteva, da novostim prilagaja vsebinske in nemalokrat tudi konceptualne zasnove, da bi 

bili kadri v gospodarstvu v prihodnje sposobni slediti modernemu razvoju. Za osnovne šole 

pa vidijo ravnatelji prednost sodelovanja v medgeneracijski izkušnji in možnosti 

izboljšanja razmer z uvedbo zunanjega kapitala in drugih virov. Zupanc Grom in Erčulj 

(2009, str. 21) navajata, da v času, ko ima šola oblikovano kulturo, tudi sama pomembno 
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vpliva na okolje, v katerem deluje, in da je to večja priložnost za šole, kot smo včasih 

pripravljeni priznati. Sodelovanje z lokalno skupnostjo se lahko, predvsem po mnenju 

svetovalne službe, izpostavlja kot slabo v odnosu, ki ga zaznamuje občutek dolžnosti. V 

tem primeru je šola v podrejenem položaju in se njena kultura gradi v veliki odvisnosti od 

potreb in naravnanosti občine ter okolja. Černetič (2007, str. 88) v tem smislu opozarja, da 

ima okolje, v katerem je šola, bistven in zelo pomemben vpliv na njen razvoj. Manj razvito 

okolje ponuja šoli manjše izzive in možnosti. 

V delo in organizacijo se kot zunanji akterji vključujejo tudi starši. Šola v odnosu do njih 

avtonomno postavlja meje in pravila sodelovanja, seveda pa na odnos med šolo in starši 

vplivata tudi aktualna družbena klima in naravnanost staršev. Černetič (2007, str. 328) 

navaja, da so starši pomembno okolje za šolo, njen politični, socialni, ekonomski in 

kulturni potencial in vez med šolskim notranjim in zunanjim okoljem, zato morajo šole 

kakovosti sodelovanja z njimi namenjati veliko pozornosti.   

 

Če sem se do zdaj osredinjala na avtonomijo šole v kontekstu njene umeščenosti in vloge v 

širšem prostoru, velja na koncept avtonomije pogledati tudi znotraj šole. Avtonomija 

zaposlenih se povezuje z modelom odločanja in razporeditve moči na šoli.  

Zaposleni v povprečju ugotavljajo, da je na šolah odločanje pogosto usklajeno s cilji šole 

in prepuščeno tistemu, ki delo opravlja. Visoko se ocenjujejo dobra organiziranost šole in 

jasni cilji, hkrati pa visoka vrednost pri oceni želene klime pri postavki jasnost organizacije 

kaže tudi na veliko potrebo zaposlenih po dobri organizaciji in jasno definiranih ciljih. 

Nekoliko manj se odločanje povezuje s prepuščanjem tistemu, ki ga to zadeva oziroma 

tistemu, ki je za to najbolj kompetenten, na šolah pa vlada zaupanje v to, da bodo 

posamezniki svoje delo opravili in so ga tudi sposobni opraviti. Tako ravnatelji kot 

svetovalni delavci izpostavljajo popolno avtonomijo zaposlenih na njihovem strokovnem 

področju, na primer pri izbiri metod in načinov dela ter načrtovanju strokovnega razvoja. 

Seveda v okviru finančnih okvirov oziroma zmožnosti šole ter usklajenosti njihovih 

pogledov in ravnanja s splošno sprejetimi vrednotami. Pri tem Sentočnik (2006, str. 49) 

razlaga, da razmišljati sistemsko in skladno s skupnimi vrednotami ne pomeni nujno 

odpovedati se svoji individualnosti, temveč ravno nasprotno, da se zavedamo pomena 

individualnosti za kakovostno delovanje celote. Spodbujanje strokovnega razvoja 

zaposlenih v povezavi s kulturo šole izpostavlja tudi Černetič (prav tam, str. 91) s tem, ko 

ga vidi kot temeljno vrednoto šole, na kateri ima vsak delavec pomembno vlogo.  
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Glede na model odločanja in sodelovanja Ferjan (1996, str. 43) razlaga, da se odnosi med 

različnimi hierarhičnimi ravnmi na šoli lahko razlikujejo. Na sploh je hierarhija na šolah 

dostikrat bolj nepregledna, kot je videti na prvi pogled. V odnosu do odločanja povzema 

Cola (b. l.) in opredeljuje šole kot velike srečne družine, šole v katerih so odnosi pluralni, 

vendar strpni, ter šole, v katerih je med različnimi hierarhičnimi ravnmi opazen sindrom 

mi–oni. Rezultati tako prvega kot drugega dela raziskave o šolskih kulturi in klimi kažejo 

na veliko prisotnost uresničenega ali vsaj načelnega sodelovanja pri odločanju, ki pa je 

precej odvisno od naravnanosti vodje, se pravi ravnatelja. Na naravnost po mojem mnenju 

vpliva tudi splošna naravnanost k favoriziranju timskega dela in njegovih prednosti. Ob 

tem se pojavlja nevarnost, da je timsko delo samo ena izmed želja in prednostnih nalog 

ravnateljev, v praksi pa se pogosto ne loči od dela v skupini in se pozablja, da nimajo vse 

delovne skupine v izobraževanju značilnosti tima. Zanimivo je, da je ob veliki avtonomiji, 

ki jo imajo zaposleni v šolah, vseeno zelo nizko vrednoten odnos do vodenja. Se pravi, da 

zaposleni ne prevzemajo vodenja samoiciativno, tudi ko gre za njihovo strokovno 

področje, čeprav bi jim to bilo omogočeno. Vprašanje se po mojem mnenju povezuje z 

delitvijo odgovornosti. 

Med vso raziskavo se izpostavlja potreba po uravnoteženju odločanja in jasni opredelitvi 

odgovornosti med vodstvom in zaposlenimi ter med zaposlenimi. Svetovalni delavci si 

želijo nekoliko večjo razmejitev odgovornosti, predvsem med njimi in učitelji, v nekaterih 

primerih tudi med ravnatelji in njimi.  

 

S prevzemanjem vodenja, z avtonomijo in delitvijo odgovornosti se povezuje tudi 

vrednotenje dela, ki na šoli poteka na več ravneh, Na subjektivni, individualni ravni se delo 

in uspeh vrednotita z vidika posameznikovega doživljanja uspeha, ki je odvisno od 

vrednostnega sistema zaposlenega ter zunanjih odzivov na njegovo delo (ravnateljevi 

odzivi in ocena). Pri ravnateljih se uspeh vrednoti predvsem z objektivnejšimi zunanjimi 

merili, povezanimi z uspehi šole in ne posameznikov. Takšno razlikovanje lahko povežem 

z različno pozicijo in vlogo zaposlenih ter vodstva znotraj hierarhičnega sistema.   

Ravnatelji vrednotijo delo učiteljev na hospitacijah, pri čemer ocenjujejo odnos do 

učencev, metode in urejenost dokumentacije, cenjeni sta tudi inovativnost in 

prilagodljivost. Nagrajevanje je na šolah večinoma kolektivno. Tudi kritika, vsaj javno, ni 

namenjena posameznikom. Vse to lahko povzroči tudi pomanjkanje samoniciativnosti pri 
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prevzemanju vodenja in odgovornosti, saj se pri zaposlenih med vso raziskavo odraža 

potreba po bolj izraženi javni pohvali.   

Subjektivno se občutek uspeha na splošno povezuje z občutkom, da je delo dobro 

opravljeno in so vsi zadovoljni. Osebna merila uspešnosti pri svetovalnih delavcih so 

notranje zadovoljstvo z opravljenim delom, vzpostavitev dobrega odnosa in spodbuda k 

spremembi v razmišljanju pri delu z učenci in učitelji.  

V teoriji organizacijskih kulture in klime se pojavlja močno izražen pomen ritualov in 

praznovanj uspehov. Posamezniki se ob njih čutijo sprejete in dobijo priznanje za svoje 

delo, praznovanje dosežkov krepi izpostavljene vrednote, spodbuja aktivnost in motivacijo 

ter občutek, da se je vredno truditi (DuFour, 1998). 

 

Praznovanja, vsakodnevni rituali in pozornosti, skupne aktivnosti, izleti in podobno se 

povezujejo tako z zadovoljstvom pri delu kot s krepitvijo dobrih odnosov in pozitivne 

klime. Nevarno pa bi bilo povezovati dobre odnose z domačnostjo. Ta vidik v pogovorih 

izpostavljajo tudi svetovalni delavci in poudarjajo pomen razlikovanja sproščenosti v 

odnosu z domačnostjo, ki bi bila podlaga za neprofesionalnost. Tudi raziskovalci 

poudarjajo nevarnost ocenjevanja klime, kulture in produktivnosti ter uspešnosti dela 

posameznikov glede na zunanji videz. Sproščeni odnosi ne pomenijo nujno 

neprofesionalnosti, prav tako je tudi formalni in strogi odnosi ne zagotavljajo (Červ, 2012, 

str. 35). 

 

Pozitivno klimo najpogosteje povezujemo z dobrim počutjem ter sprejetostjo v kolektivu 

in na šoli. Klimo v tem delu povezujem oziroma interpretiram z dvema njenima 

dimenzijama. 

Prva je samostojnost pri odločanju in delu, ki obsega doživljanje vloge in občutek 

samostojnosti ter porazdelitve odgovornosti v delovnem okolju, druga pa občutek varnosti, 

ki se dotika posameznikovega doživljanja okvirov, meja, pozitivne naravnanosti 

organizacije in odnosov. Ob tem predpostavljam, da zaposleni, ki zaznavajo visok občutek 

varnosti in so pri svojem delu in odločanju lahko samostojni, ocenjujejo na šoli dobro, 

odprto in podporno klimo, ki jim omogoča učenje in razvijanje.  

 

Rezultati so pokazali, da zaposleni na osnovnih šolah ocenjujejo boljšo, bolj odprto in 

podporno klimo kot zaposleni na srednjih šolah, vsaj ko govorimo o občutku varnosti, ki se 
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povezuje z jasnimi okviri ter merili za delo, pa tudi s pozitivno naravnanostjo organizacije 

in odnosov. Takšno doživljanje klime z vidika občutka varnosti lahko povežem z že 

omenjeno drugačno pozicijo srednje šole, pri kateri sta varnost in eksistenca večkrat 

povezani in bolj odvisni od vpisa, potreb in naravnanosti okolja, kot je to v osnovni šoli, ta 

negotovost pa vpliva tudi na odnose, način in organizacijo dela.  

 

Gledano z vidika velikosti šole pa se klima v dimenziji samostojnosti pri določanju in delu 

statistično pomembno povezuje s številom strokovnih delavcev na šoli. Z velikostjo števila 

raste tudi samostojnost zaposlenih. Predvidevam lahko, da gre na večjih šolah za večjo 

porazdelitev moči in odgovornosti, kar pomeni manjši nadzor in določenost, s čimer se 

veča samostojnost zaposlenih pri odločanju in delu. Alenka Kobolt (Kobolt idr., 2008, str. 

97), ki je s sodelavci proučevala vprašanja inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, 

socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov, med rezultati navaja tudi ocene 

klime na šolah v odvisnosti od različnih spremenljivk, med drugim tudi od velikosti šole. 

Tudi v tej raziskavi so se pokazale razlike pri oceni klime v odvisnosti od velikosti šole, pri 

čemer navajajo večji storilnostni pritisk na velikih šolah, medtem ko na majhnih in zelo 

velikih ta ni tako izpostavljen. Inkluzivnost klime se kaže od zelo inkluzivne na majhnih 

šolah do izrazito neinkluzivne na velikih.  

 

Tako kot organizacijsko kulturo tudi organizacijsko klimo različno ocenjujejo učitelji, 

svetovalni delavci in ravnatelji oziroma različno gledajo nanju. Ravnatelji ocenjujejo, da je 

občutek varnosti in samostojnosti pri odločanju in delu večji, kot ga prepoznavajo učitelji 

in svetovalni delavci, kar logično izhaja iz njihove vloge in funkcije v šoli.  

Učitelji po drugi strani tudi zaznavajo, da so pri delu in odločanju manj samostojni kot 

ravnatelji in svetovalni delavci, s čimer prvič nakažejo vlogo svetovalne službe, ki je kljub 

nezadovoljstvu svetovalnih delavcev z njeno zaznavo med učitelji bliže vodstvu kot njim. 

Na nekaterih šolah prostore svetovalnih delavcev tudi formalno in prostorsko umestijo k 

prostorom uprave in s tem nakazujejo na njeno administrativno, upravno vlogo, kar seveda 

bistveno vpliva na delo svetovalnega delavca in njegovo poslanstvo, ki v svojih temeljih ni 

vezano na upravo šole.  

Ocene svetovalnih delavcev (in učiteljev dodatne strokovne pomoči) o klimi se tudi po 

navajanju Kobolt in drugih (2008, str. 96) razlikujejo od ocen učiteljev, ravnatelji pa v 
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raziskavo niso bili vključeni. Svetovalni delavci so bili prav tako bolj kritični v oceni 

sodelovalne naravnanosti šole kot učitelji.  

Ne glede na to, da zaposleni klimo ocenjujejo kot odprto in podporno, si tako 

osnovnošolski kot srednješolski učitelji, svetovalni delavci in ravnatelji želijo, da bi bila še 

bolj odprta in podporna, kot jo zaznavajo.  

 

Razkorak med ocenjeno in želeno klimo je glede na njena področja različen, razlikuje pa se 

tudi med osnovnimi in srednjimi šolami. Ob predpostavki, da večji razkorak med ocenjeno 

in želeno klimo pomeni večjo potrebo po njenem spreminjanju, lahko ugotovim, da si 

zaposleni na srednjih šolah še bolj kot na osnovnih želijo, da bi bila odgovornost jasneje 

razdeljena, cilji in postopki preglednejši, pregled vodstva nad uresničevanjem temeljnih 

nalog večji, merila za kakovostno delo bolj določena, da bi bilo dobro delo nagrajeno, v 

šoli pa bi čutili več sprejetosti in podpore. 

 

Zaposleni, ki na svoji šoli čutijo bolj odprto in podporno organizacijsko klimo, 

prepoznavajo okolje, v katerem so lahko avtonomni, njihovo dobro delo opaženo in 

cenjeno, cilji in pravila pa jasno opredeljeni, manj pogosto razmišljajo o tem, da bi odšli na 

drugo delovno mesto oziroma zamenjali zaposlitev. Prav tako se dobri odnosi, jasni cilji in 

struktura, odprtost za težave ter občutek sprejetosti, pa tudi avtonomnost pri odločitvah in 

delu, povezujejo z odločitvijo za bolniško odsotnost zaradi slabega počutja. Zaposleni 

zaradi tega, ker na šoli čutijo podporno klimo, ne razmišljajo o odhodu na bolniško, če 

zanjo ni utemeljenih zdravstvenih razlogov, bolniška odsotnost pa tudi ni razumljena kot 

relevantna izbira ob slabšem počutju. 

Kultura in klima tako nista povezani le med seboj, ampak se pomembno povezujeta tudi z 

zadovoljstvom pri delu. Tudi glede na izsledke in dognanja Černetiča (2007, str. 290–291) 

so organizacijska kultura, klima in zadovoljstvo zaposlenih med seboj povezani. Kultura v 

organizaciji vpliva na ravnanje ljudi in z ljudmi pri delu, ravnanje z ljudmi pa vpliva na 

klimo in končno na zadovoljstvo zaposlenih, pri čemer je dobra klima predpogoj za 

zadovoljstvo zaposlenih. Treven (2001) navaja, da se v organizacijah z močno 

organizacijsko kulturo zaposleni redko odločijo za prekinitev delovnega razmerja, kulturo 

(in klimo, ker ju obravnava znotraj istega pojma) pa poveže z zadovoljstvom pri delu, ki po 

njegovem mnenju najpomembneje pogojuje željo po zamenjavi službe oziroma interes po 

tem, da na trenutnem delovnem mestu ostanejo. Tudi Robbins (v Červ, 2012, str. 34) med 
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načini izražanja nezadovoljstva pri delu poleg poskusov po konstruktivnem izboljšanju 

pogojev in situacije ter pasivne lojalnosti s predpostavko optimizma navaja predvsem 

zamenjavo službe ali vsaj izraženo željo po odhodu, izostanke ter zamujanje na delo. 

 

Zadovoljstvo zaposlenih z delom 

 

Zadovoljstvo pri delu so zaposleni ocenjevali z oceno trditev vprašalnika, ki je obsegal 

postavke, uporabljene tudi v raziskavi SiOK. Rezultati kažejo, da so zaposleni na 

slovenskih šolah v povprečju zadovoljni z delom, pravzaprav z nobenim vidikom niso 

nezadovoljni. Raziskava Kobolt s sodelavci iz leta 2008 (Kobolt idr., 2008, str. 83) kaže, 

da so bili tudi takrat pedagoški delavci na šolah z delom vsaj dokaj zadovoljni, le slab 

odstotek je bil zelo nezadovoljen. Če se je v tej raziskavi pokazalo, da so zaposleni z delom 

zadovoljni, se največje zadovoljstvo kaže s stalnostjo zaposlitve, z delom in ter delovnim 

časom. Zaposleni so v povprečju z vsem tem zadovoljni. Ravnatelji v drugem delu 

raziskave izpostavljajo, da je v kontekstu delovnega časa na šoli precej neopredeljeno 

razumevanje delovne in pedagoške obveze in da številni učitelji še vedno povezujejo 

prisotnost na delovnem mestu zgolj z vidika svoje pedagoške obveze. Hkrati pa poudarjajo, 

da niso zagovorniki osemurne prisotnosti na delovnem mestu. V nasprotju s tem svetovalni 

delavci navajajo, da delajo vsaj osem ur na delovnem mestu, pogosto pozneje še doma. 

Zadovoljstva z delovnim časom sicer nisem preverjala za vsako skupino zaposlenih 

posebej. Najmanj so zaposleni zadovoljni z možnostmi za napredovanje ter s plačo, vendar 

vrednost še vedno kaže na »srednje« zadovoljstvo. Predpostavljam, da na zmanjšano 

zadovoljstvo s tema vidikoma vpliva aktualna varčevalna politika, ki je zaposlenim v 

šolstvu zamrznila možnosti za »formalno« napredovanje ter znotraj varčevalnih ukrepov 

znižala plače. Zanimivo raziskava o zadovoljstvu na gimnazijah (Červ, 2012), kaže, da so 

zaposleni najbolj zadovoljni konkretno z delom, odnosi s sodelavci ter z možnostmi za 

napredovanje in izobraževanje. Morettijeva (2012) raziskava je prav tako pokazala najvišje 

zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje in napredovanje. 

Takšni rezultati kažejo na to, da se ocena zadovoljstva, na primer v nasprotju z oceno 

kulture, veliko hitreje spreminja in nanjo hitreje vplivajo različni dejavniki. S tem se 

povezuje tudi dejstvo, da so bili odgovori pri oceni zadovoljstva z možnostmi za 

napredovanje tudi najbolj razpršeni, kar pripisujem predvsem različnemu položaju in 

izkušnjam zaposlenih v šolah z možnostmi napredovanja in izobraževanja. Starejši 

zaposleni so pred časom lahko napredovali, mlajši pa te možnosti niso imeli. Možnosti za 



 
208 

 

izobraževanje se tudi po besedah intervjuvanih razlikujejo med šolami in nanje poleg 

osebne angažiranosti precej vplivajo naravnanost ravnatelja (ali je naklonjen dodatnemu 

izobraževanju zaposlenih ali ne) in finančne zmožnosti šole.  

 

Faktorizacija postavk vprašalnika je pokazala, da tiste postavke, ki se dotikajo relacij med 

zaposlenimi, hierarhije, vprašanja porazdelitve vlog in doživljanja svoje vloge ter dela, 

lahko poimenujem zadovoljstvo z odnosi na delovnem mestu. Druge, ki se nanašajo na 

formalno opredelitev zaposlitve in formalne okoliščine – zadovoljstvo s pogoji zaposlitve, 

zadnji sklop, ki se nanaša na področje plačila, nagrad in možnosti napredovanja, pa zaradi 

negativnega predznaka nezadovoljstvo z vrednotenjem dela.  

 

Predvidevala sem, da se ocene organizacijske kulture – kulture učeče se skupnosti, klime 

in zadovoljstva pozitivno povezujejo med seboj, da se močnejša kultura na šoli in večja 

povezanost zaposlenih med seboj povezujeta z bolj podporno klimo in večjim 

zadovoljstvom pri delu. Rezultati vprašalnika kažejo na to, da lahko to predpostavko 

potrdim, saj najdem povezavo med vsemi dimenzijami kulture, klime in zadovoljstva pri 

delu. Babnik (2011) pa vidi povezanost zadovoljstva z delom predvsem z zaznano klimo 

na delovnem mestu, manj s kulturo.  

Svetovalni delavci zadovoljstvo pri delu najdejo predvsem v subjektivnem občutku, da je 

delo opravljeno, zadovoljni so s svojo pozicijo v šoli ter z odnosi na delovnem mestu, 

glede na zunanje vrednotenje pa na občutek zadovoljstva vplivata predvsem pozitivna 

povratna informacija in uspeh učencev ter dijakov, s katerimi delajo.  

 

Vloga ravnatelja na področju kulture in klime 

 

Vodstvo šole in način vodenja šole odražata in oblikujeta organizacijsko kulturo šole in 

močno vplivata na klimo v njej. Ob liku vodstva, ki ga praviloma predstavlja ravnatelj ali 

ravnateljica šole, so v središču pripovedi o organizacijskih kulturi in klimi organizacija, 

obveščanje in delo na šoli. Rezultati prvega dela raziskave kažejo, da ravnatelji doživljajo 

in ocenjujejo organizacijski kulturo in klimo drugače kot svetovalni delavci in učitelji, kar 

povezujem z njihovo funkcijo in vlogo, znotraj katere imajo največ možnosti za ustvarjanje 

in ohranjanje močne kulture, podporne klime in okolja, ki bodo zaposlenim omogočali 

zadovoljstvo pri delu.  
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Delo in svojo vlogo ravnatelji razumejo v soodvisnosti z delom svetovalnega delavca in 

učitelja ter v kontekstu doseganja ciljev šole. Zanimajo jih posebnosti šole, razmere, 

finančni viri, doseganje ciljev in vizije šole, ob tem pa tudi zadovoljstvo uporabnikov.  

Ferjan (1996, str 41) navaja, da tiste funkcije v procesu menedžmenta v izobraževanju, ki 

so osredinjene izključno na neposredno delo z učenci in se nanašajo tako na učence kot na 

učitelje, imenujemo pedagoško vodenje, sestavine menedžmenta v izobraževanju, kot so 

načrtovanje, motiviranje, nadzor in podobne, pa funkcije menedžmenta. Združeno funkcijo 

menedžerja in pedagoškega vodje ravnatelji običajno doživljajo bolj stresno kot če so sami 

predvsem pedagoški vodje, poslovodni del menedžerske funkcije pa prevzame direktor, kot 

je pogosto pri združevanju šol v šolske centre.  

Če ravnatelji vidijo svojo vlogo v zagotavljanju kakovostnega pedagoškega procesa, tudi z 

vidika visokih meril za delo in visokih pričakovanj za delo svetovalnih delavcev in 

učiteljev, vidijo svetovalni delavci njihovo vlogo v kontekstu kulture in klime v vodenju 

šole, usklajevanju in nadzoru dela. 

Ferjan (1996, str. 135) navaja, da ravnatelji slovenskih javnih šol razumejo pojem 

kakovosti izobraževanja kot odnos med učencem in učiteljem, pedagoško in strokovno 

usposobljenost kadrov, način priprave na pouk, dobro opremljenost z didaktičnimi 

pripomočki, način motiviranja učencev, skrb za vnašanje novosti ter kot doseganje 

posebnih ciljev. Na koncu doda tudi soudeležbo udeležencev izobraževalno-vzgojnega 

procesa pri upravljanju. Odgovori ravnateljev v tej raziskavi potrjujejo Ferjanovo 

opredelitev, saj je za intervjuvane ravnatelje izrednega pomena spoštovanje, predvsem 

učencev in dijakov, od zaposlenih pričakujejo visoko strokovno in etično ter kakovostno, 

inovativno in prilagodljivo poučevanje. Ob vsem tem spodbujajo timsko delo, ki ga tudi 

Sentočnik (2006, str. 49) ob uvajanju sodelovalne kulture izpostavlja kot temeljno podporo 

posameznikom pri gradnji učeče se organizacije. Predvsem vidi potrebo po timskem delu v 

kontekstu jasne slike vizije in pri razvojnem načrtovanju. Naloga ravnatelja je, da v 

kontekstu timskega dela poudari proces razvojnega načrtovanja, ker ta spodbuja resnično 

potrebo po sodelovanju in zbuja občutek pripadnosti in soodgovornosti za doseganje 

skupnih ciljev. 

Ravnateljevo vlogo pri vodenju šole tako ravnatelji sami kot tudi svetovalni delavci vidijo 

v usklajevanju dela, pa tudi v njegovem nadzoru. Ravnatelji delo in uspeh zaposlenih 

vrednotijo s hospitacijami, anketami med učenci in dijaki ter po odzivih dijakov, staršev in 
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drugih učiteljev. Pojavlja se tudi spodbuda za kolegialno presojo in medsebojne hospitacije 

učiteljev ter končno skupno evalvacijo.  

 

Glede na to, da ravnatelj na šoli opredeli model odločanja, razporeditve moči in 

odgovornosti, določa tudi način sodelovanja. Izpostavlja se želja po konsenzu pri 

sprejemanju odločitev, ki pa je povezana predvsem z naravnanostjo ravnatelja. Svetovalni 

delavci želijo boljšo porazdelitev odločanja, obveščenosti in sodelovanje pri odločitvah, ki 

so povezane z njimi in njihovim delom. V tem smislu bi se tudi izognili neuspelemu 

uvajanju sprememb ali pa bi ga vsaj zmanjšali. Tudi Schollaert (2006, str. 15) opozarja na 

težavo enostranskega odločanja pri uvajanju sprememb zaradi nerazumevanja in 

neudeležbe pri odločitvi zanje. Svetovalni delavci bi po drugi strani želeli, da bi ravnatelj 

tudi znal izhajati iz svoje vloge in se sam odločiti, ko je to nujno.  

Izpostavlja se tudi želja po javni pohvali, ki je ravnatelji sploh ne uporabljajo ali pa le zelo 

malo. Ivančič (2007, str. 483) v kontekstu vloge ravnatelja pri vrednotenju dela izpostavlja 

pomen spodbude zaposlenih. Zaposleni morajo po njenem mnenju v nadrejenih najti zgled 

in oporo za svoje delo.  

 

Vloga svetovalne službe na področjih kulture in klime v šoli 

 

Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega 

znanja prek svetovalnega odnosa in strokovno avtonomno vključuje v celovito reševanje 

pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu 

oziroma na šoli, in sicer tako, da sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oziroma na šoli in, če 

je treba, tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami oziroma jim pomaga (Čačinovič 

Vogrinčič,v Urbanc, Privošnik, 2009, str. 414). Skladno s tem tudi svetovalni delavci v tej 

raziskavi v središče pripovedi o organizacijskih klimi in kulturi na šoli postavljajo odnose.  

In sicer odnose z vsemi vpletenimi v vzgojno-izobraževalni proces in delo, ki ga 

opredeljujejo tako formalna ureditev, naravnanost vodstva, kot tudi osebna svetovalčeva 

naravnanost in prednostne naloge. Formalno so njihove naloge opredeljene v Smernicah za 

delo svetovalnih delavcev v osnovnih in srednjih šolah, v katerih so definirane v odnosu do 

učencev oziroma dijakov, učiteljev, vodstva in drugih, ki vstopajo v vzgojno-izobraževalni 

proces, ter v odnosu do samoevalvacije in razvojnega vidika šole. Delo opredeljuje tudi 

zakonodaja, po kateri svetovalni delavec opravlja svoje naloge. V okviru vsega tega 

svetovalni delavci izpostavljajo, da je njihovo delo raznoliko, vključuje več različnih 
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akterjev/dejavnikov, zahteva prilagodljivost, odzivnost, širok vpogled v situacije in 

odnose. Če to povežem s tem, da jim v večini ni všeč rutina, je tak način dela zanje tudi 

ustrezen. Izpostavlja se težava razmejitve vlog, ki jo svetovalni delavci rešujejo znotraj 

svoje pozicije na šoli in v odnosu z učitelji in ravnateljem.  

Tako svetovalni delavci kot ravnatelji prepoznavajo, da je njihovo delo močno povezano z 

intervencijami ob težavah in administrativnim delom, s čimer ne eni ne drugi niso 

zadovoljni. Svetovalni delavci zato samoiniciativno posegajo tudi na področje 

preventivnega dela, nadarjenosti, kreativnosti, prostovoljnega dela, v projektno delo in 

podobno. Na drugi strani ravnatelji prav tako izpostavljajo, da se svetovalni delavec ne bi 

smel ukvarjati le s težavami, hkrati pa izpostavljajo, da je najbolj kompetenten za reševanje 

konfliktnih situacij in zato v teh primerih na prvi črti. Pri ravnateljih se izpostavljata želja 

in potreba po svetovalčevi svetovalni in posvetovalni funkciji v odnosu do učiteljev, kar 

omogoča iskanje močnih področij in učinkovitih strategij za delo v razredu, med učitelji in 

na šoli. Težišče svetovalne službe je tako z vidika obeh strani v preventivnem delu in 

izboljšavah ter se vsaj poskuša odmakniti od reševanja težav k razvoju in napredku.  

Neposredno v kontekstu organizacijskih kulture in klime se svetovalno delo povezuje s 

svojo odnosno kompetenco. Svetovalni delavci so gotovo tisti, ki ob podpori ravnatelja in 

ob medsebojnem zaupanju s svojo naravnanostjo, uvidom in veščinami lahko prispevajo k 

vzpostavljanju in ohranjanju močne organizacijske kulture ter odprte in podporne klime, 

predvsem z odnosom, s katerim opredeljujejo delo, naloge in dogajanje ter s sodelovanjem 

v različnih aktivih, timih in skupinah, ki (so)odločajo o ključnih vprašanjih šole in 

dogajanja v njej.  

Ne glede na to, da je, kot sem že izpostavila, skrb za kulturo in klimo na šoli stvar vseh 

zaposlenih, pa ima svetovalni delavec ob ravnatelju gotovo priložnost in možnost za 

aktivno raziskovanje, ocenjevanje, spreminjanje in ohranjanje organizacijskih kulture in 

klime. Prek različnih vlog in nalog lahko bistveno vpliva na razvoj šole, kar ravnatelji od 

njega tudi pričakujejo.  
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REFLEKSIJA RAZISKOVANJA IN POGLED NAPREJ 
 

Naloga daje okvirni pogled na ocenjevanje ter videnje organizacijskih kulture in klime v 

povezavi z zadovoljstvom zaposlenih na slovenskih šolah. Pojava znotraj šolskega polja 

osvetli in ju pojasni, sliko pa še nekoliko poglobi z dodatnim kvalitativnim delom. 

Izpostavi vlogo ravnatelja in svetovalnega dela v procesu njunega vzpostavljanja in 

prepoznavanja, ohranjanja in spreminjanja. S tem daje pomemben doprinos k obravnavi 

organizacijskih kulture in klime v šoli, ki sta bili do zdaj malo raziskani. Njena izvirnost je 

v tudi v interdisciplinarnem pogledu na problematiko in v kombiniranem pristopu k 

raziskovanju ter obravnavi šolskih kulture in klime z vidika doživljanja ravnateljev in 

svetovalnih delavcev. 

 

Med raziskovanjem so se pokazale tudi nekatere omejitve in težave, ki jih izpostavljam v 

nadaljevanju.  

Nekonsistentnost terminologije z obravnavanega področja je zaznamovala tudi 

raziskovanje. Odločitev za ločeno obravnavanje pojmov organizacijske kulture in 

organizacijske klime, ki je izhajala iz potrebe po natančnejši in globlji opredelitvi pojmov, 

se je med raziskovanjem kdaj pokazala za vprašljivo v smislu prekrivanja in nejasnosti. Za 

združitev in oblikovanje celostne podobe sem v fazi interpretacije na dimenzije pogledala 

celostno, z vidika njihove simbolne in psihološke plati.  

 

Široko raziskovanje v smislu vzorčenja na vseh šolah v Sloveniji sicer zagotovi 

reprezentativen vzorec, rezultati pa kažejo na splošni kulturo in klimo na šolah oziroma 

bolj na skupne značilnosti šolske kulture na raziskovanih šolah. Pojava bi bilo v prihodnje 

smiselno raziskovati fokusno, centralizirano na šoli ali šolskem centru, z namenom 

osvetlitve kulture in klime ter zadovoljstva zaposlenih, v raziskovanje pa vključiti vse 

akterje, tudi učence ali dijake, ki imajo v šolskem prostoru prav tako pomembno vlogo. V 

tem delu je po zaključku prvega dela nastal tudi seznam kandidatov, ki so želeli oziroma 

bili pripravljeni sodelovati v drugem delu raziskave. Med njimi je bilo tudi kar nekaj 

učiteljev. Zaradi časovne omejitve sem se v drugem delu osredinila na svetovalne delavce 

in ravnatelje. Pri proučevanju pojavov na eni šoli bi bilo smiselno uporabiti kvalitativni 

pristop k raziskovanju in vanj vključiti učitelje in morda še koga, ki ima pomembno vlogo 

v šoli. V kontekstu razvoja stroke socialne pedagogike pa bi bilo smiselno prepoznavanje 
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konkretne vloge socialnih pedagogov in odkrivanje morebitnih razlik v doživljanju vloge 

socialnega pedagoga v povezavi z organizacijskima kulturo in klimo ter v primerjavi s 

strokovnjaki drugih strok, ki so zaposleni v svetovalni službi, in ravnatelji.  

 

Glede na to, da se kultura šole kaže in gradi tudi s podobo šole, bi bilo smiselno v 

raziskovanje vključiti analizo strateških dokumentov in drugih manj formalnih oblik 

predstavitve šole, kot so publikacija šole, zunanja podoba šole in šolska kronika.  

Z raziskovanjem sem ozavestila, kako pomembno sporočilo imajo predstavitve srednjih šol 

osnovnošolcem in druga promocija šole navzven. S fotografijami, predstavitvenimi filmi, 

promocijskim gradivom, predstavitvami dijakov, govori na prireditvah, s prireditvami ob 

praznikih in podelitvami priznanj šola ves čas izkazuje svojo šolsko kulturo. Predvidevam, 

da pogosto nevede in morda včasih premalo premišljeno. Zaradi vseh teh vidikov bi bilo v 

kontekstu organizacijske kulture smiselno raziskovati promocijske aktivnosti in gradivo ter 

jih povezati z ocenami zaposlenih. Za tako raziskavo je nujno daljše časovno obdobje, ki bi 

omogočalo tudi uvid v pomembne mejnike in ključne okoliščine sprememb. Takšna 

raziskovanje in pristop bi omogočala tudi izhodišče za konstruktivna izhodišča nadaljnjega 

načrtovanja in morebitnega spreminjanja kulture in klime na šoli. 

 

Šolski/organizacijski kulturo in klimo sem proučevala v odnosu do zadovoljstva 

zaposlenih, pa tudi z vidika vrste, velikosti in delovnega mesta zaposlenih. Med 

raziskovanjem se je pri merilih pokazala pomanjkljivost opredelitve velikosti šole s 

številom strokovnih delavcev, ki je bila določena na podlagi praktičnih izkušenj šol in v 

pogovorih z njihovimi ravnatelji. Natančneje bi bilo treba pridobiti podatke o zaposlenih 

na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport ter na podlagi števila zaposlenih oblikovati  

delitev oziroma razvrstitev na manjše in večje šole. Predpostavljam obstoj možnosti, da je 

delitev vplivala na rezultat in to navajam kot pomanjkljivost raziskovanja. 

 

Prvotno, tudi v povezavi s teoretičnimi izhodišči problema, sem želela pojave 

organizacijskih kulture in klime ter zadovoljstva pri delu povezati z bolniškimi 

odsotnostmi in menjavanjem zaposlitve, pa se je izkazalo, da je za takšno raziskavo to 

preveč ambiciozen cilj. Gibanje zaposlenih (sploh v povezavi z njihovim zanimanjem za 

zamenjavo službe) je bilo na tako širokem vzorcu praktično nemogoče ocenjevati, prav 

tako bolniško odsotnost. Zato sem se v raziskavi zadovoljila zgolj s prepoznavanjem 
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naravnanosti in motivacijo zaposlenih v povezavi z omenjenima pojavoma. Na namensko 

opredeljenem vzorcu znotraj ene šole pa bi ob predpostavki daljše študije gotovo tudi 

raziskovanje tega prineslo zanimiv doprinos k osvetlitvi problema in povezav med šolsko 

klimo ter omenjenima vidikoma menedžmenta. 

 

Ob izpostavljeni predpostavki o prednostih timskega dela v šoli se je med raziskavo 

porajala zamisel o prednosti in pozitivnih učinkov timskega dela tudi v raziskovanju. 

Združevanje individualnih znanja in veščin na višji ravni bi gotovo pripomoglo k 

učinkovitosti raziskovanja, odpravljanju njegovih pomanjkljivosti in preseganju okvirov 

razmišljanja posameznega raziskovalca. Tak način izpostavljam kot smiseln, še posebno v 

kontekstu kvalitativnega pristopa k raziskovanju, pri katerem v gradivu iščemo pomene in 

iz pripovedi gradimo zgodbe, tudi na podlagi svoje izkušnje, ko je bilo treba med 

raziskovanja mnoge vidike in rezultate skomunicirati, ovrednotiti, razmejiti in izraziti 

subjektivni prispevek k raziskavi ter objektivna dejstva.  

 

Ob koncu refleksije izpostavljam še pomen kritičnega pogleda na obravnavo moči kulture 

na šoli. V nalogi se osredinjam na obravnavo organizacijske kulture z vidika njene moči in 

vpliva na zaposlene. Rezultate raziskave je v analizi in interpretaciji pomembno razumeti v 

kontekstu moči specifične kulture, ki je bila v vprašalniku ocenjevana. Ko govorim o moči 

organizacijske kulture na slovenskih šolah tako govorim o moči kulture učeče se skupnosti, 

notranjih in zunanjih meril in ne moči katere koli mogoče, pa vendar prav tako močne 

kulture šole.  
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SOUSTVARJANJE, ORGANIZACIJA IN SKRB ZA DOBRE 

ODNOSE 

 

Na slovenskih šolah, s katerih so prihajali zaposleni v vzorcu, ne glede na to ali gre za 

osnovne ali srednje, največ zaposlenih znotraj postavljenih meril prepoznava močno 

kulturo učeče se skupnosti in odprto, podporno organizacijsko klimo.  

 

Predpostavljala sem, da razlike v organizaciji in delu na osnovnih in srednjih šolah 

pogojujejo tudi razlike v kulturi na šoli, da bodo zaposleni na osnovnih šolah prepoznavali 

močnejšo organizacijsko kulturo kot zaposleni na srednjih, pa se je izkazalo, da ni tako, 

med njimi namreč ni bistvenih razlik v oceni. Prav tako bi lahko logično sklepali, da se 

bodo razlike v smeri močnejše kulture na manjših šolah pojavljale v odvisnosti od velikosti 

šole, pa tudi v tem primeru ni bilo tako. Velikost šole ne vpliva na moč organizacijske 

kulture, če navežem na to raziskavo torej na moč kulture učeče se skupnosti. 

 

Različno pa moč kulture učeče se skupnosti ocenjujejo zaposleni na šoli, pri čemer 

ravnatelji in učitelji glede na postavljeno merilo večkrat ugotavljajo močnejšo kulturo kot 

svetovalni delavci. Ravnatelji se močno identificirajo s šolo, poudarjajo organizacijo dela 

na šoli, nanjo gledajo kot na svojo, medtem ko svetovalni delavci ocenjujejo širšo sliko, so 

pri oceni bolj subtilni, predvidevam, da tudi bolj kritični, zato najverjetneje nastanejo tudi 

razlike, saj svetovalni delavci pogosteje ocenjujejo kulturo učeče se skupnosti kot šibko, 

manj kot močno.  

 

Za slovenske šole, s katerih prihajajo vključeni v raziskavo, velja, da so pri učiteljih in 

učencih cenjeni znanje in dosežki. Izpostavljen je pomen spoštovanja in sodelovanja, pri 

ravnateljih v okviru organizacije dela, pri svetovalnih delavcih pa v odnosu kot središču 

kategorije njihove pripovedi.  

 

Formalna opredelitev ciljev, smotrov in vizije šole v strateških dokumentih šole opredeli 

dimenzije kulture zelo na široko in služi bolj kot usmeritev. Strateški dokumenti in njihove 

opredelitve dela in vedenja v šoli so usmerjeni v doseganje ciljev, predvsem uspeha. 

Zaposleni predpostavljajo, da so ti dokumenti pogosto prepisani iz preteklih let in da bi jih 

bilo treba posodobiti. Pri oblikovanju strateških dokumentov o delu in življenju v šoli sta 

nujna skupinska obravnava in doseganje konsenza o skupnih ciljih. Rezultati sicer kažejo, 
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da zaposleni cilje šole prepoznavajo kot jasne, če se bo v prihodnosti pokazala potreba po 

oblikovanju novih, pa želijo pri tem sodelovati.  

 

Naravnanost šole se kaže tudi v komunikaciji, načinih ravnanja, medosebnih odnosih in 

načinu dela. Najvidneje pa se kaže v podobi, ki jo šole gradijo s formalnimi in 

neformalnimi podobami. Formalne so logotipi, arhitektura, obrazci in dokumenti, 

neformalne pa fotografije, predstavitve in publikacije, ki kažejo zadovoljnega učenca ali 

dijaka v ospredju, skupaj z drugimi strokovnimi delavci, pri skupnih aktivnostih, kar kaže 

na podobo prijazne šole, človečnost in sodelovanje. Podoba šole in vrednote se gradijo in 

oblikujejo tudi v odvisnosti od vpetosti šole v okolje in širšo družbo.  

 

Zaposleni ugotavljajo, da je na šolah odločanje pogosto usklajeno s cilji šole in prepuščeno 

tistemu, ki delo opravlja. Visoko se ocenjujejo dobra organiziranost šole in jasni cilji, 

hkrati pa visoka vrednost pri oceni želene klime pri postavki jasnost organizacije kaže tudi 

na veliko potrebo zaposlenih po dobri organizaciji in jasno definiranih ciljih. 

 

Rezultati tako prvega kot drugega dela raziskave o šolski kulturi in šolski klimi kažejo na 

veliko prisotnost uresničenega ali vsaj načelnega sodelovanja pri odločanju v šoli, ki pa je 

precej odvisno ravnatelja. Izpostavlja se potreba po uravnoteženju odločanja in jasni 

opredelitvi odgovornosti med vodstvom in zaposlenimi ter zaposlenimi med seboj. 

 

Delo in uspeh se v šoli med zaposlenimi vrednotita z vidika posameznikovega doživljanja 

uspeha, odvisno tudi od vrednostnega sistema zaposlenega (običajno z odnosi in 

zadovoljstvom) ter zunanjih odzivov na njegovo delo, ki jih predstavljajo ravnateljevi 

odzivi in ocena. Za vrednotenje uspeha ravnatelji pogosteje kot merilo navedejo dosežke. 

Pri vseh pa je pomembno, da je delo opravljeno in da so vsi zadovoljni. 

 

Rezultati so pokazali, da zaposleni na osnovnih šolah ocenjujejo boljšo, bolj odprto in 

podporno klimo kot zaposleni na srednjih šolah, vsaj kar se tiče občutka varnosti, ki se 

povezuje z jasnimi okviri ter merili za delo, pa tudi s pozitivno naravnanostjo organizacije 

in odnosov. Z velikostjo šole raste samostojnost zaposlenih pri odločanju in delu. Skladno 

s svojo vlogo in pozicijo na šoli ravnatelji ugotavljajo večji občutek varnosti ter 



 

 
219 

 

samostojnosti pri odločanju in delu, kot pa učitelji in svetovalni delavci. Učitelji po drugi 

strani menijo, da so pri delu in odločanju manj samostojni, kot so svetovalci in ravnatelji.  

 

Ne glede na to, da zaposleni klimo ocenjujejo v smeri odprte in podporne, si tako 

osnovnošolski kot srednješolski učitelji, svetovalni delavci in ravnatelji želijo, da bi bila ta 

še bolj odprta in podporna, kot jo zaznavajo. Predvsem zaposleni na srednjih šolah si še 

bolj kot zaposleni na osnovnih želijo,da bi bila odgovornost jasneje razdeljena, cilji in 

postopki preglednejši, pregled vodstva nad opravljanjem temeljnih nalog večji, merila za 

kakovostno delo bolj določena, da bi bilo dobro delo nagrajeno, v šoli pa bi čutili več 

sprejetosti in podpore. 

 

Zaposleni, ki na svoji šoli čutijo bolj odprto in podporno organizacijsko klimo, 

prepoznavajo okolje, v katerem so lahko avtonomni, njihovo dobro delo je opaženo in 

cenjeno, cilji in pravila pa jasno opredeljeni, manj pogosto razmišljajo o tem, da bi odšli na 

drugo delovno mesto oziroma zamenjali zaposlitev, prav tako se redkeje odločijo za izbiro 

bolniške odsotnosti kot izhoda ob slabem počutju oziroma slabi organizacijski klimi v 

službi.  

 

Zaposleni na slovenskih šolah so v povprečju zadovoljni z delom. Največje zadovoljstvo se 

kaže s stalnostjo zaposlitve, z delom in ter delovnim časom. Najmanj so zadovoljni z 

možnostmi za napredovanje ter s plačo, vendar vrednost še vedno kaže na »srednje« 

zadovoljstvo.  

Predvidevala sem, da se ocene organizacijske kulture, klime in zadovoljstva pozitivno 

povezujejo med seboj, da se močnejša organizacijska kultura na šoli in večja povezanost 

zaposlenih med seboj povezujeta z bolj podporno klimo in večjim zadovoljstvom pri delu. 

Predpostavko lahko glede na ugotovitve raziskave potrdim. 

Ob vodstvu, ki ga navadno predstavlja ravnatelj ali ravnateljica šole, so v središču zgodbe 

in predstavljenih ugotovitev o organizacijskih kulturi in klimi v šoli organizacija, 

obveščanje in delo na šoli. 

Delo in svojo vlogo ravnatelji razumejo v soodvisnosti z delom svetovalnega delavca in 

učitelja ter v kontekstu doseganja ciljev šole. Zanimajo jih posebnosti šole, razmere, 

finančni viri, doseganje ciljev in vizije šole, ob tem pa tudi zadovoljstva uporabnikov.  
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Ravnatelji vidijo svojo vlogo v zagotavljanju kakovostnega pedagoškega procesa med 

drugim tudi v postavitvi visokih meril za delo in imajo zato do svetovalnih delavcev in 

učiteljev tudi visoka pričakovanja. Po drugi strani pa svetovalni delavci vidijo vlogo 

ravnatelja v kontekstu kulture in klime šole v vodenju šole, usklajevanju in nadzoru dela. 

Svetovalni delavci izpostavijo tudi željo po javni pohvali, ki je ravnatelji glede na rezultate 

raziskave sploh ne uporabljajo ali pa zelo malo. 

 

Svetovalni delavci v središče pripovedi o organizacijski klimi in kulturi na šoli postavljajo 

odnose, svoje delo pa umeščajo znotraj zakonodaje in smernic za delo, vendar 

izpostavljajo, da je prevečkrat vezano na intervencije ob težavah in na administrativno 

delo. Pojavlja se potreba po svetovalni in posvetovalni funkciji v odnosu z učitelji za 

iskanje močnih področij in učinkovitih strategij za delo v razredu, med učitelji in na šoli. 

Težišče svetovalne službe se tako z vidika obeh strani usmerja v preventivno delo in 

izboljšave in se vsaj poskuša odmakniti od težav k razvoju in napredku.  

 

Skrb za kulturo in klimo na šoli je stvar vseh zaposlenih, vseeno pa ima svetovalni delavec 

ob ravnateljevi podpori in medsebojnem zaupanju gotovo priložnost in možnost za aktivno 

raziskovanje, ocenjevanje, spreminjanje in ohranjanje organizacijskih kulture in klime ter 

lahko tako prispeva k ustvarjanju močne organizacijske kulture ter odprte in podporne 

klime. Prek različnih vlog in nalog lahko bistveno vpliva na razvoj šole, to pa ravnatelji od 

njega tudi pričakujejo.  

 

Glede na sklepne ugotovitve raziskave ob koncu izpostavljam še nekaj priporočil za 

zaposlene v šolah, ki si želijo spreminjati šolo, njeni kulturo in klimo, ter prispevati k 

večjemu zadovoljstvu na delovnem mestu. 

– Na šolah se velja truditi za vzpostavitev močne, učinkovite šolske kulture, 

ki bo zaposlene povezovala in prispevala k skupinski identiteti. K 

ustvarjanju takšne kulture prispevajo možnost soodločanja zaposlenih pri 

pomembnih vprašanjih šole in pri oblikovanju skupnih ciljev, zaupanje, 

opredelitev jasnih meril za delo, sprejemanje različnosti in občutek za 

skupnost. Z vidika organizacijske kulture tako velja šolo spreminjati v smeri 

od organizacije k učeči se skupnosti, od šole, ki uči, k učeči se šoli. 

– Šolo prihodnosti naj zaznamujejo spoštovanje, sodelovanje in dobri 

medosebni odnosi. Za takšne odnose se je treba truditi, pri tem pa sta nam 
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lahko v pomoč odprta in neposredna komunikacija ter sprejemanje 

drugačnosti. 

– Na šoli se velja truditi za vzpostavitev varnega in spodbudnega okolja, v 

katerem bodo vsi vpleteni v vzgojno-izobraževalni proces lahko 

zadovoljevali svoje potrebe ter doživljali potrditev in uspeh. 

– Dobro delo naj bo opaženo in nagrajeno, tudi ali pa predvsem z javno 

pohvalo.  

– Ne glede na to, da je ravnatelj tisti, ki je na šoli najbolj odgovoren za 

vzpostavitev močne kulture učeče se skupnosti in podporne klime, pa 

morajo pri tem sodelovati vsi zaposleni. 

– Svetovalni delavci lahko prav v okviru svojega dela, ki temelji na odnosu, 

pripomorejo k vzpostavljanju dobrih medosebnih odnosov. Z vključitvijo v 

različne razvojne time v šoli pa aktivno prispevajo tudi k spreminjanju 

naravnanosti šole in njenih temeljnih predpostavk. 

Skrb za šolski kulturo in klimo ter za zadovoljstvo zaposlenih se tako kaže kot naloga vseh 

zaposlenih na šoli.  

Ob teh priporočilih, ki bi jih gotovo lahko bilo še več, pa delo končujem v duhu spodbude 

k samorefleksiji in razmisleku o vlogi vseh nas, ki smo vpeti v življenje in delo šole, z 

vprašanjem: 

Kaj pa lahko jaz naredim, da bosta kultura in klima boljši? 



 

 
222 

 

LITERATURA IN VIRI 
 

Ashkanasy, N. M., Wilderom, P. M., Peterson, M. F. (2000). Handbook of organizational 

culture and climate. Thousant Oaks: Sage Publications. 

Ažman, T. (2008). Učinkovitost supervizijske pomoči šolskega pedagoga razrednikom. 

Sodobna pedagogika, 59 (2), 100–119. 

Babnik, K. (2011). Proučevanje vloge socialnega konteksta organizacij pri upravljanju s 

kadri. V M. Ferjan, M. Kljajič Borštnar, A. Pucihar (ur.), Organizacija prihodnosti. 

Zbornik prispevkov s 30. Mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti (str. 

21–29). Kranj: Moderna organizacija. 

Bečaj, J. (1991). Socialnopsihološki vidik vodenja osnovne šole. Študijsko gradivo. Šola za 

ravnatelje. 

Bečaj, J. (1994). Pomembno je biti uspešen: o kulturi slovenskega šolskega prostora. 

Vzgoja in izobraževanje, 25 (3), 3–9.  

Bečaj, J. (2000). Šolska kultura – temeljne dimenzije. Šolsko svetovalno delo, 5 (1), 5–18. 

Bezić, T. (2007). Svetovalna služba sedem let po sprejemu Programskih smernic za njeno 

delo. Šolsko svetovalno delo, 12 (1/2), 3–10. 

Bezič, T. (2008). Razvoj in spremljanje delovanja mreže svetovalnih služb. Sodobna 

pedagogika, 59 (2), 60–80.  

Bezzina, C. (2008). Towards a learning community: The journey of a Maltese Catholic 

Chuurch School. Management in Education, 22(3), 22–27. Pridobljeno s 

http://mie.sagepub.com/content/22/3/22.full.pdf. 

Bisel, R., Messersmith, S. A., Keyton, J. (2009). Understanding Organizational Culture 

and Communication through a Gyroscope Methaphor. Journal of management 

Education, 34, 342–366.  

Cameron, K. S., Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and Changing Organizational Culture: 

Based on the Competing Values Framework (Third Edition). San Francisco: Jossey-Bass.  

Cohen, J., Cardillo, R., Pickeral, T. (2011). Creating a Climate of Respect. Educational 

leadership. Promoting Respectful Schools. 69(1). Pridobljeno s 

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/sept11/vol69/num01/Creating-a-

Climate-of-Respect.aspx 



 

 
223 

 

Crossman, A., Harris, P. (2006). Job Satisfaction of Secondary School Teachers. 

Educational Management Administration & Leadership, 34(1), 29–46. Pridobljeno s 

http://ema.sagepub.com/cgi/content/abstract/34/1/29. 

Černetič, M. (2007). Management in sociologija organizacij. Moderna organizacija v 

okviru FOV Kranj. 

Červ, R. (2012). Stopnja zadovoljstva in motivacijski dejavniki učiteljev. Revija za 

univerzalno odličnost, 1(1) 1, 30–41. 

De Nobile, J. J., McCormick, J. (2008). Organizational Communication and Job 

Satisfaction in Australian Catholic Primary Schools. Educational Management 

Administration & Leadership, 36(1), 101–122. Pridobljeno s 

http://ema.sagepub.com/cgi/content/abstract/36/1/101 

Dimakos, I.C. (2006). The Attitudes of Greek Teachers and Trainee Teachers Towards the 

Development of School Psychological and Counselling Services. School Psychology 

International, 27 (4), 415–425. 

Dimovski, V., Penger, S., Škerlevaj, M., Žnidaršič, J. (2005). Učeča se organizacija 

Ustvarite podjetje znanja. Ljubljana: GV Založba.   

Dognanja po 10 letih projekta SiOK. (2012). Pridobljeno s http://www.biro-

praxis.si/dognanja-po-10-letih-projekta-siok.html 

Ferjan, M. (1996). Skrivnosti vodenja šole k znanju, uspehu in ugledu. Radovljica: Didakta.  

Gabrenja-Müller, B. (2000). Učeča se šola. Gradivo šole za ravnatelje. Neobjavljeno delo. 

Gelade, G., Gilbert, P. (2003). Work Climate and Organizational Effectiveness: The 

Application of Data Envelopment Analysis in Organizational research. Organizational 

research Methods, 6 (4), 482–501. 

Grabeljšek, V. (2011). Šolska kultura in klima v slovenskih srednjih šolah. Pedagoška 

fakulteta, Ljubljana.  

Halilović, P., Likar, B. (2013). Razvoj kompetenc ustvarjalnosti v osnovni šoli. 

Management, 8(4), 345–358. Pridobljeno s http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-

4231/8_345-358.pdf. 

Hartel, C. E. J., Ashkanasy, N. M. (2010). Healthy Human Culture as Positive Work 

Enviroments. V N. M. Ashkanasy, C. P. M. Wilderom, M. F. Peterson (ur.). The 

Handbook of Organizational Culture and Climate (79–85). Thousant Oaks: Sage 

Publications.  

http://ema.sagepub.com/cgi/content/abstract/36/1/101
http://www.biro-praxis.si/dognanja-po-10-letih-projekta-siok.html
http://www.biro-praxis.si/dognanja-po-10-letih-projekta-siok.html
http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/8_345-358.pdf
http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/8_345-358.pdf


 

 
224 

 

Ivančič, A. (2007). Ocenjevanje organizacijske klime – osnova za vzpostavljanje 

medosebnih odnosov. Socialna pedagogika, 11 (4), 473–490. 

Ivanko, Š., Stare, J. (2007). Organizacijsko vedenje. Ljubljana: Fakulteta za upravo. 

Ivanko Š. (2011). Nekaj značilnosti organiziranja organizacij v prihodnosti. V M. Ferjan, 

M. Kljajič Borštnar, A. Pucihar (ur.), Organizacija prihodnosti. Zbornik prispevkov s 30. 

mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti (str. 396–407). Kranj: 

Moderna organizacija. 

Jones, J. (2006). Ohranjanje razvoja ali kako trdno zasidrati spremembo. V S., Sentočnič 

(et al.). Vpeljevanje sprememb v šole – konceptualni vidiki (19–25). Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo.  

Kang, J., (2010). Ethical conflict and job satisfaction of public relations practitioners. 

Public Relations Review, 36, 152–156. 

Kavčič, B. (2008). Organizacijska kultura. Celje: Visoka poslovno komercialna šola.  

Kavčič, B. (b. l.). Uspešna organizacijska kultura. Pridobljeno z www.delavska-

participacija.com/priloge/ID030505.doc  

Klemenčič, M. M. (2006). Refleksija strokovnega dela kot ena temeljnih kompetenc. V M. 

Sande, B. Dekleva, A. Kobolt, Š. Razpotnik, D. Zorc - Maver (ur.), Socialna pedagogika: 

Izbrani koncepti stroke (159–167). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Klinar, P. (2000). Poročilo o delu v delavnici socialnih pedagogov. Šolsko svetovalno delo: 

revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih, 5(3), 45–47. 

Kobolt, A., Dekleva, B. (2006). Kakovost dela in kompetence. V M. Sande, B. Dekleva, A. 

Kobolt, Š. Razpotnik, D. Zorc - Maver (ur.), Socialna pedagogika: Izbrani koncepti 

stroke (169–190). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Kobolt, A., Dekleva, B., Rapuš Pavel, J., Lesar, I., Peček Čuk, M. (2008). Problemi 

inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih 

učencev in dijakov (zaključno poročilo v okviru ciljnega raziskovalnega programa 

Konkurenčnost Slovenije 2006–2013). Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  

Koren, A. (2007). Ravnateljevanje: vprašanja o vodenju šol brez enostavnih odgovorov. 

Koper: Fakulteta za management; Ljubljana: Šola za ravnatelje.  

Kroflič, R., Mažgon, J., Klarič, T., Jezernik, K., Štirn-Janota, P., Štirn-Koren, D., in drugi. 

(2009). Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept? Ljubljana: Center za 

poklicno izobraževanje. 

Lipičnik, B., Mežnar, D. (1998). Ravnanje z ljudmi pri delu. Human Resource 

Management. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

http://www.delavska-participacija.com/priloge/ID030505.doc
http://www.delavska-participacija.com/priloge/ID030505.doc


 

 
225 

 

Lipičnik, B. (1998). Ravnanje z ljudmi pri delu. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Logaj, V., Trnavčevič, A., Snoj, B., Biloslavo, R., Kamšek, M. (2006). Spreminjanje 

šolske kulture za povečanje identifikacije učiteljev in učencev s šolo. Ljubljana: Šola za 

ravnatelje.  

Lobe, B. (2006). Združevanje kvalitativnih in kvantitativnih metod – stara praksa v novi 

preobleki? Družboslovne razprave, 22(53), 55–73. 

Lozar Manfreda, K. (2001). Web survey Errors (doktorska disertacija). Fakulteta za 

družbene vede, Ljubljana. 

MacNeil, A. J., Prater, D. L., Busch, S. (2009). The effects of school culture and climate 

on student achievement. International Journal of leadership in education. 12(1), 73–84.  

Marič, M., idr. (2011). Job Satisfaction and Loyalty to the Organization. V M. Ferjan, M. 

Kljajič Borštnar, A. Pucihar (ur.), Organizacija prihodnosti. Zbornik prispevkov s 30. 

mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti (str. 772–778). Kranj: 

Moderna organizacija. 

McLaughlin, M, W. (1993). What matters most in teachers workplace context? V J. W 

Little, M. W. McLaughlin (ur.), Teachers Work: Individuals, Colleagues and Contekst 

(73–103). New York: Teachers College Press. 

Mesner-Andolšek, D. (1995). Organizacijska kultura. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Mihalič, R. (2008). Povečajmo zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih: praktični nasveti, 

mitologija, interni akt in model usposabljanja za upravljanje in merjenje zadovoljstva in 

pripadnosti zaposlenih z ukrepi za večje zadovoljstvo pri delu in pripadnost. Škofja Loka: 

Mihalič in Partner.  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2010). Seznam osnovnih šol v Sloveniji. 

Pridobljeno s https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2010 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2010). Seznam srednjih šol v Sloveniji. 

Pridobljeno s https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2010). Število zaposlenih v osnovnih šolah. 

Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnov

no_solstvo/osnovno_solstvo/seznam_os_v_sloveniji/ 

Moretti, M. (2012). Zadovoljstvo učiteljev z odnosi v šoli v povezavi z vodenjem. Vodenje 

1, 33–48. 

Morgan, G. (2004). Podobe organizacije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2010
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010


 

 
226 

 

Možina, S. (1992). Osnove vodenja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Možina, S. (2002). Učeča se organizacija – učeči se management. V S. Možina (ur.), 

Management nova znanja za uspeh (12–46). Radovljica: Didakta. 

Musek Lešnik, K., Bergant, K. (2001). Samoevalvacija v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti. 

National School Climate Center. (2014). School Climate. Pridobljeno s 

http://www.schoolclimate.org/climate/.  

Orel, M. (2006). Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih: primer projekta SiOK 

(magistrsko delo). Filozofska fakulteta, Ljubljana. 

Penger, S., Dimovski, V. (2006). Trendi učeče se organizacije. Razvoj avtentičnega 

vodenja in oblikovanje pozitivne organizacijske identitete. Teorija in praksa, 43(3–4), 

427–445. 

Peterlin, J. (2000). Merjenje razredne klime v 7. C razredu OŠ Bibe Röcka. Svetovalno 

delo: revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih, 5(1), 19–22. 

Privošnik, N., Urbanc, K. (2009). Svetovalna služba v spremembah vzgoje in 

izobraževanja. Sodobna pedagogika, 60 (1), 410–419. 

Prosser, J. (1999). The Evolution of School Culture Research. V J. Prosser (ur.), School 

Culture (1–15). London: PCH Paul Chapman Publishing Ltd. 

Prosser, J., Warburtn, T. (1999). Visual Sociology and School Culture. V J. Prosser (ur.), 

School Culture (82–98). London: PCH Paul Chapman Publishing Ltd. 

Resman, M. (1997). Načrtovanje in evalvacija programa šolskega svetovanja, Sodobna 

pedagogika, 48(5–6), 246–263. 

Resman, M. (1999). Razvojna vloga svetovalne službe. V M. Resman, J. Bečaj, T. Bezić, 

G. Čačinovič Vogrinčič, J. Musek (ur.). Svetovalno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih 

šolah (85–94). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Resman, M., Bečaj, J., Bezić, T., Čačinovič Vogrinčič, G., Musek, J. (1999). Svetovalno 

delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za 

šolstvo. 

Resman, M. (2008). Svetovalno delo v vrtcih in šolah. Sodobna pedagogika, 59 (2), 6–25. 

Rupar, B. (1999). Seminar: šolska kultura, klima in inoviranje šole. Neobjavljeno delo. 

Schaps, E. (2003). Creating a School Community. Educational Leadership, 60(6), 31–33. 

Pridobljeno s http://www.ascd.org/publications/educational-

leadership/mar03/vol60/num06/Creating-a-School-Community.aspx.  

http://www.schoolclimate.org/climate/
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar03/vol60/num06/Creating-a-School-Community.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar03/vol60/num06/Creating-a-School-Community.aspx


 

 
227 

 

Shadur, M. A., Kienzle, R., Rodwell, J. J. (1999). The Relationship Between 

Organizational Climate and Employee Perceptions of Involvement. The Importance of 

Support. Group & Organization Management, 24(4), 479–503.  

Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership. Published by Jossey-Bass 

Schneider, B., Ehrhart, M. G., Macey, W. H. (2010). Organizational Climate Research. 

Achievements and the Road Ahead. V N. M Ashkanasy, C. P. M., Wilderom, M. F. 

Peterson (ur.), The Handbook of Organizational Culture and Climate (29–50). Thousant 

Oaks: Sage Publications.  

Schoallert R., (2006). Pomen sprememb v izobraževanju. V S. Sentočnič (et al.). 

Vpeljevanje sprememb v šole – konceptualni vidiki (9–18). Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo.  

Schoen, T. (2005). Conceptualizing, describing and contrasting school cultures: a 

comparative study of school improvement processes. Pridobljeno s 

http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-01262005-072743/unrestricted/Schoen_dis.pdf.   

Schoen, T., Tedllie, C. (2008). A new model of school culture: a response to a call for 

conceptual clarity. School Effectiveness and School Improvement, 19(2), 129–153. 

Schwepker, C. H., (2001): Ethical climate’s relationship to job satisfaction, organizational 

commitment, and turnover intention in the sales force, Journal of Business Research, 54, 

39–52. 

Sergiovanni T. J. (1991). The importance of school Climate and Culture. Pridobljeno s 

http://www.stcoll.edu.jm/Education/PDF%5CTTSS%5Cthe_importance_of_school_clim

ate_and_culture.pdf.  

Sergiovanni, T. J., Starratt, R. J. (1993). SUPERVISION A redefinition. McGraw-Hill Book 

Co. 

Shadur, M. A., Kienzle, R., Rodwell, J. J. (1999). The Relationship between 

Organizational Climate and Employee perceptions of Involment: The Importance of 

Support. Group Organization Management, 24 (4), 479–503. 

Skalar, V. (2000). Socialni pedagog kot svetovalni delavec v osnovni šoli. Svetovalno delo: 

revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih, 5(3), 42–45. 

Statistični urad Republike Slovenije. (2011). Učitelji, vodstveni, svetovalni in drugi 

strokovni delavci v srednjih šolah za mladino po spolu, učnem jeziku, obliki lastnine in 

delovnem času, občine, Slovenija, letno. Pridobljeno s 

http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-01262005-072743/unrestricted/Schoen_dis.pdf
http://www.stcoll.edu.jm/Education/PDF%5CTTSS%5Cthe_importance_of_school_climate_and_culture.pdf
http://www.stcoll.edu.jm/Education/PDF%5CTTSS%5Cthe_importance_of_school_climate_and_culture.pdf


 

 
228 

 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0953401S&ti=&path=../Database/Dem

_soc/09_izobrazevanje/07_srednjesol_izobraz/04_09534_kadri/&lang=2 

Stepišnik, P. (1998). Kaj učitelji pričakujejo od svetovalnega delavca? Svetovalno delo: 

revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih, 3(1), 33–37. 

Stringer, R. (2002). Leadership and Organizational Climate. Upper Saddle River: Pearson 

Education Inc.  

Sušanj, Z. (2005).Organizacijska klima i kultura. Jastrebarsko: Naklada Slap. 

Šček Prebil, T. (2011). Vpliv intelektualnega okolja na organizacijsko kulturo. V M. 

Ferjan, M. Kljajič Borštnar, A. Pucihar (ur.), Organizacija prihodnosti. Zbornik 

prispevkov s 30. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti (str. 1305–

1315) Kranj: Moderna organizacija. 

Štuhec, I. J. (2006). Kakovostna šola prihodnosti. Ljubljana: Teološka fakulteta.  

The School Climate Challenge. Narrowing the Gap Between School Climate Research and 

School Climate Policy, Practice Guidelines and Teacher Education Policy (2007). 

Pridobljeno s http://www.schoolclimate.org/climate/documents/school-climate-

challenge.pdf  

Thielking, M., Moore, S., Jimerson, S. R. (2006). Supervision and Satisfaction Among 

School Psychologist: An Empirical Study of Proffesionals in Victoria. School 

Psychology International, 27(4). Pridobljeno s 

http://spi.sagepub.com/cgi/content/abstract/27/4/405 

Treven, S. (2001). Mednarodno organizacijsko vedenje. Ljubljana: GV Založba. 

Triller, Z. (2000). Spreminjanje organizacijske kulture v osnovni šoli (magistrsko delo). 

Filozofska fakulteta, Ljubljana.  

Pedagoška fakulteta. (2010). Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku 

skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev. (V5-0440). Pridobljeno s http://dkum.uni-

mb.si/Dokument.php?id=46528 

Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

Vršnik, T. (2008). Šolska svetovalna služba v osnovnih šolah: vloga in delovne naloge s 

posebnim poudarkom na delu z nadarjenimi učenci in dodatni strokovni pomoči. Sodobna 

pedagogika, 59 (2), 82–98.  

http://www.schoolclimate.org/climate/documents/school-climate-challenge.pdf
http://www.schoolclimate.org/climate/documents/school-climate-challenge.pdf
http://spi.sagepub.com/cgi/content/abstract/27/4/405
http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=46528
http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=46528


 

 
229 

 

Wilderom, C. P. M. (2010). Toward Positive Work Culture and Climates. V N. M 

Ashkanasy, C. P. M., Wilderom, M. F. Peterson (ur.), The Handbook of Organizational 

Culture and Climate (79–85). Thousant Oaks: Sage Publications.  

Zabukovec, V. (1993). Kako zaznavajo razredno klimo osnovnošolci in njihovi učitelji. 

Sodobna pedagogika, 44 (5-6), 292–303. 

Zabukovec, V. (1998). Merjenje razredne klime: priročnik za učitelje. Ljubljana: 

Produktivnost, Center za psihodiagnostična sredstva.  

Zavašnik, Arčnik, M., Gradišnik, S. (2011). Dejavniki šolske kulture izboljšav s 

samoevalvacijo skozi prizmo poskusnih šol V M. Brejc, A. Koren, M. Zavašnik Arčnik 

(ur.), Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Teorija in praksa uvajanja samoevalvacije 

v šole in vrtce (45–65). Kranj: Šola za ravnatelje.  

Zhang, J. (2010). Organizational Climate and its Effects on Organizational Variables: An 

Empirical Study. International Journal of Psychological Studies, 2(2), 189–201.  

Zorko, S. (2003). Kako veste, da je vaša šola kakovostna? Maribor: v samozaložbi.  

Zupanc Grom, R., Erčulj, J. (2009), Organizacijska kultura in klima. V A. Koren (ur.), 

Teorije organizacij in vodenje (21–24). Študijsko gradivo. Šola za ravnatelje.  


