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Kako uspešno 

transformirati 

kulturo podjetja? 

Vodič
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Sprememba kulture ni najlažja stvar na 

svetu, a se splača!

KAKO?  



Prednosti, ki jih transformacija kulture prinaša

Večja hitrost podjetja in nižji 
stroški. 

FINANČNI UČINKI

Timski duh in veliko kreativne in 
konstruktivne energije. 

SODELOVANJE

Težavne situacije se sistematično 
spreminja v priložnosti. 

NOVE PRILOŽNOSTI

Stalno učenje in inoviranje 
preko eksperimentiranja. 

INOVATIVNOST

V zdravi kulturi so skupni cilji 
pred individualnimi. 

DOSEGANJE CILJEV

Delo = poslanstvo

IZPOLNJENOST 

ZAPOSLENIH
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Vrednote in vedenja vodstva vplivajo na 

kulturo podjetja

KAKO?  



Vrednote in vedenja vodstva vplivajo na kulturo podjetja
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Ko posamezniki spremenijo svoje 
vrednote in prepričanja (1), se 
njihovo vedenje spremeni (2). 

Ko zadostno število ljudi 
spremeni svoje vrednote , 
prepričanja in vedenja, se 
spremenijo kolektivne vrednote 
in prepričanja (3). 

To se kaže v spremembi vedenj 
celotne skupine (4)  



Vrednote in vedenja vodstva vplivajo na kulturo podjetja
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V organizaciji vrednote, prepričanja in vedenja vodilnih izjemno 
vplivajo na vrednote, prepričanja in vedenja kolektiva. Z drugimi 
besedami – vrednote, prepričanja in vedenja vodilnih vplivajo na 
KULTURO podjetja. 

Za spremembo kulture, morajo biti izpolnjeni štirje pogoji: 
1. Osebna usklajenost 
(potrebna je usklajenost med besedami in vedenji vseh     članov 
organizacije, še posebej vodstva) 
2. Strukturna usklajenost 
(vrednote podjetja se morajo odražati v sistemih, procesih in 
organiziranosti podjetja)
3. Usklajenost vrednot
(potrebno je zagotoviti usklajenost osebnih vrednot  zaposlenih in 
vrednot podjetja)
4. Usklajenost s poslanstvom in vizijo 
(potrebno je zagotoviti, da vsakega zaposlenega motivira njegova vloga 
v podjetju, katero zna jasno povezati z vizijo in poslanstvom podjetja) 
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Koraki k transformaciji 
kulture podjetja

5 korakov transformacije 



Koraki transformacije kulture 

01 ZAVEZA VODSTVA K 
OSEBNI TRANSFORMACIJI 

Korak 1

02 MERJENJE KULTURE & 
PRIPRAVA METRIK

Korak 2

03 VIZIJA & POSLANSTVO 
PODJETJA

Korak 3

04 VREDNOTE & VEDENJA 

Korak 4

05 USKLAJEVANJE 

Korak 5
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Opisi korakov transformacije kulture  
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01 ZAVEZA VODSTVA K OSEBNI 
TRANSFORMACIJI 

Korak 1

Poleg sponzorstva procesa 
transformacije kulture, se mora vodstvo 
zavezati k osebni transformaciji. 
To je nujen korak, ker je kultura odsev 
osebnega zavedanja vodilnih. Če želite 
transformirati kulturo, se mora vodstvo 
spremeniti ali zamenjati. 

Transformacija organizacije se začne z 
osebno transformacijo vodilnih. 

02 MERJENJE KULTURE & 
PRIPRAVA METRIK

Korak 2

Izvedba merjenja kulture ter priprava 
ključnih metrik (prihodki, zavzetost 
zaposlenih, zadovoljstvo strank, ...) s 
pomočjo katerih bo podjetje merilo 
napredek transformacije kulture. 

S kombinacijo poslovnih in kulturnih 
metrik bolje vodimo proces 
transformacije.  
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03 VIZIJA & POSLANSTVO 
PODJETJA

Korak 3

04 VREDNOTE & VEDENJA 

Korak 4

Definicija ali revizija, za kaj se podjetje 
zavzema (poslanstvo), kam želi priti 
(vizija)  in kako bo prišlo tja (fokusna 
področja).  Vizija mora biti kratka, 
lahko zapomnljiva in navdušujoča. 

Vizija in poslanstvo lahko predstavljata 
neizmeren vir motivacije. 

Izbira ključnih vrednot (4 do 5), ki 
podpirajo doseganje vizije in so v 
skladu s poslanstvom ter razvoj vedenj, 
preko katerih se vrednote izkazujejo. 

Vrednote jasno kažejo, kaj so želena 
vedenja in zagotavljajo način, kako 
ocenjujemo vedenja zaposlenih. 
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Usklajevanje zajema:

- Usklajevanje vedenj najprej vodilnih in nato vseh zaposlenih z želeno kulturo. To se najlaže naredi preko 360°

povratne informacije in po potrebi coachinga.

- Usklajevanje struktur, procesov, sistemov, politik in programov z vizijo, poslanstvom in vrednotami (to so tipično 

sistem nagrajevanja, napredovanja, razvoj talentov, razvoj voditeljstva, ocenjevanje uspešnosti zaposlenih, 

zaposlovanje, onboarding, programi za razvoj vrednot, ...).

- Usklajevanje vrednot, kjer je idealno, da so vključeni vsi zaposleni in imajo možnost raziskovati svoje osebne 

vrednote, kako živeti vrednote v organizaciji in kako sprejemati odločitve na osnovi vrednot. 

- Usklajevanje s poslanstvom in vizijo vseh zaposlenih, kjer imajo zaposleni možnost raziskovati, kako se njihova 

osebna vizija in poslanstvo skladata s poslanstvom in vizijo podjetja z namenom, da zna vsak, vsak dan, povezati 

svoje delo in svojo vlogo v podjetju, z vizijo in poslanstvom podjetja. 

05 USKLAJEVANJE 

Korak 5
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Kje začeti?



Kje začeti?
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1. Bi radi transformirali 
kulturo vašega podjetja?

Super! 
Kontaktirajte 

nas, da skupaj 
ustvarimo še 

boljše podjetje.

Ne Ja

2. Bi radi več inovativnosti, 
sodelovanja, učinkovitosti 

v podjetju?  

Ne Ja

3. Se vam zdi, da je to 
nemogoče doseči? 

Ne 

Ja

4. Se vam zdi to 
nepotrebno? 

7. Si želite že kar danes v 
penzijo?  

Ne 

Ja

5. Bi radi, da se vaše 
podjetje razvija in 

raste? 

6. Bi radi, da se vas 
spominjajo kot 

naprednega/napredno 
vodjo? 

Ne Ja

Ne Ja

Ne 

Ja8. Za izračun, kdaj se vam 
bo želja uresničila, 

kontaktirajte ZPIZ 
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