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POVZETEK 
 

Magistrska naloga raziskuje povezave med zadovoljstvom zaposlenih, notranjim 
podjetništvom in rastjo podjetja. Teoretična obravnava zadovoljstva zaposlenih in 
notranjega podjetništva je nadgrajena z empirično kvantitativno analizo konstrukta 
zadovoljstva zaposlenih in povezav zadovoljstva zaposlenih z notranjim podjetništvom 
in rastjo podjetja na vzorcu slovenskih podjetij. Rezultati eksplorativne faktorske 
analize kažejo, da konstrukt zadovoljstva zaposlenih sestavljajo štiri dimenzije. Z 
uporabo regresijske analize so preverjene hipoteze, ki se nanašajo na povezave med 
zadovoljstvom zaposlenih in notranjim podjetništvom ter notranjim podjetništvom in 
rastjo podjetja. Dodatno je preverjena povezava med zadovoljstvom zaposlenih in rastjo 
ter vpliv kontrolnih spremenljivk. 
 
Ključne besede: zadovoljstvo zaposlenih, podjetništvo, notranje podjetništvo, rast, 
faktorska analiza, regresijska analiza 

 
SUMMARY 

 
The master thesis studies relationships between employee satisfaction, intrapreneurship 
and firm growth. A theoretical treatment of employee satisfaction and intrapreneurship 
is built upon with an empirical quantitative analysis of the construct of employee 
satisfaction and relationships between employee satisfaction, intarapreneurship and firm 
growth on the sample of slovenian companies. Results of exploratory factor analysis 
indicate that the construct of employee satisfaction is composed of four dimensions. 
Hypotheses on the relationships between employee satisfaction and intrapreneurship 
and between intrapreneurship and firm growth are tested by using regression analysis. 
In addition, the relationship between employee satisfaction and growth and the 
influence of control variables is tested. 
 
Key words: employee satisfaction, entrepreneurship, intrapreneurship, growth, factor 
analysis, regression analysis 
 
UDK: 658.3(043.3) 

III 





 

VSEBINA 
 

1 Uvod ........................................................................................................................... 1 
1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega problema .......................... 1 
1.2 Temeljna hipoteza, namen in cilji raziskave ...................................................... 2 
1.3 Predstavitev metod raziskovanja ........................................................................ 3 
1.4 Raziskovalni okvir in omejitve........................................................................... 4 

2 Teorija zadovoljstva zaposlenih............................................................................... 5 
2.1 Opredelitev pojma zadovoljstva pri delu............................................................ 6 
2.3 Motiviranje zaposlenih ....................................................................................... 8 

2.3.1 Proces motivacije................................................................................. 12 
2.3.2 Demotiviranje zaposlenih .................................................................... 13 

2.4 Merjenje zadovoljstva zaposlenih .................................................................... 14 
2.5 Pomembni dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih ......................... 20 

2.5.1 Plača .................................................................................................... 20 
2.5.2 Nagrajevanje v obliki bonitet in pohval .............................................. 22 
2.5.3 Napredovanje....................................................................................... 23 
2.5.4 Izobraževanje....................................................................................... 25 
2.5.5 Odnosi s sodelavci ............................................................................... 27 
2.5.6 Letni osebni razgovori z zaposlenimi.................................................. 28 
2.5.7 Delovni pogoji ..................................................................................... 30 
2.5.8 Delovni čas .......................................................................................... 31 
2.5.9 Stalnost zaposlitve ............................................................................... 32 
2.5.10 Ugled dela............................................................................................ 33 
2.5.11 Pripadnost zaposlenih .......................................................................... 33 
2.5.12 Organizacijsko vzdušje........................................................................ 35 
2.5.13 Organizacijska kultura......................................................................... 36 

3 Notranje podjetništvo ............................................................................................. 39 
3.1 Podjetništvo ...................................................................................................... 39 
3.2 Razvoj notranjega podjetništva ........................................................................ 41 
3.3 Opredelitev notranjega podjetništva................................................................. 42 
3.4 Dejavniki notranjega podjetništva.................................................................... 44 
3.5 Notranjepodjetniško okolje .............................................................................. 47 
3.6 Notranjepodjetniška kultura ............................................................................. 49 

4 Hipoteze ................................................................................................................... 53 

5 Empirična raziskava............................................................................................... 55 
5.1 Anketni vprašalnik ........................................................................................... 55 
5.2 Vzorec .............................................................................................................. 56 
5.3 Metode analize podatkov.................................................................................. 61 

V 



 

6 Rezultati raziskave.................................................................................................. 63 
6.1 Opisi spremenljivk ........................................................................................... 63 

6.1.1 Zadovoljstvo zaposlenih ...................................................................... 63 
6.1.2 Notranje podjetništvo .......................................................................... 79 
6.1.3 Rast podjetja ........................................................................................ 91 

6.2 Rezultati faktorske analize ............................................................................... 92 
6.3 Rezultati regresijske analize........................................................................... 101 

6.3.1 Zadovoljstvo zaposlenih in notranje podjetništvo............................. 101 
6.3.2 Notranje podjetništvo in rast podjetja................................................ 102 
6.3.3 Dodatni izračuni - zadovoljstvo zaposlenih in rast............................ 102 
6.3.4 Analiza vpliva kontrolnih spremenljivk ............................................ 103 

7 Povzetek rezultatov in priporočila za podjetja .................................................. 107 

8 Sklep....................................................................................................................... 111 

Literatura .................................................................................................................... 113 

Priloge.......................................................................................................................... 121 

VI 



 

SLIKE 
 

Slika 2.1     Rezultati SiOK-ovih raziskav...................................................................... 16 

Slika 5.1     Panoga ......................................................................................................... 58 

Slika 5.2     Panoga ......................................................................................................... 58 

Slika 5.3     Starost v letih............................................................................................... 59 

Slika 5.4     Velikost celotne prodaje v EUR.................................................................. 60 

Slika 5.5     Velikost podjetja po številu zaposlenih....................................................... 61 

Slika 6.1     Grafični prikaz (Scree Plot)......................................................................... 96 

Slika 7.1     Povzetek rezultatov raziskave ................................................................... 108 
 
 
 

TABELE 
 

Tabela 2.1  Rezultati SiOK-ovih raziskav...................................................................... 17 

Tabela 2.2  Različne prioritete kadrovnikov in zaposlenih ............................................ 19 

Tabela 5.1  Frekvenčna porazdelitev podjetij po panogah ............................................. 57 

Tabela 5.2  Frekvenčna porazdelitev podjetij po starosti (v letih) ................................. 59 

Tabela 5.3  Frekvenčna porazdelitev podjetij po velikosti celotne prodaje v EUR ....... 60 

Tabela 5.4  Frekvenčna porazdelitev podjetij po velikosti števila zaposlenih ............... 61 

Tabela 6.1  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so zadovoljni   
s plačo, ki jo dobijo za svoje delo«.............................................................. 63 

Tabela 6.2  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni menijo, da za 
svoje delo niso pravično plačani«................................................................ 63 

Tabela 6.3  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so relativno 
dobro finančno nagrajeni za svoje delo«. .................................................... 64 

Tabela 6.4  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni menijo, da je 
njihova plača visoka v primerjavi s tem, kolikor zaslužijo zaposleni za 
podobno delo v drugih podjetjih«................................................................ 64 

Tabela 6.5  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Učenje, kot ključni 
dejavnik izboljšav, je eden od osnovnih vrednot naše organizacije«. ......... 65 

VII 



 

Tabela 6.6  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »V naši organizaciji 
obravnavamo izobraževanja kot investicijo in ne kot strošek«. .................. 65 

Tabela 6.7  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Ugodnosti, kot so 
zavarovanje, socialna varnost, itd. ki jih podjetje nudi zaposlenim, niso 
zadovoljive«................................................................................................. 66 

Tabela 6.8  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni najdejo v 
svojem delu izziv, zanimanje in občutek dovršenosti«. .............................. 66 

Tabela 6.9  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so zadovoljni 
s stalnostjo zaposlitve, ki jim je zagotovljena na njihovem delovnem 
mestu«.......................................................................................................... 67 

Tabela 6.10  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni menijo, da 
so sodelavci okrog njih taki, kot bi si jih želeli«. ...................................... 67 

Tabela 6.11  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni se dobro 
razumejo med seboj«. ................................................................................ 68 

Tabela 6.12  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so 
zadovoljni z odnosi med sodelavci«.......................................................... 68 

Tabela 6.13  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni čutijo, da 
njihovi sodelavci na njih delujejo stimulativno«....................................... 69 

Tabela 6.14  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so pripadni 
organizaciji«. ............................................................................................. 69 

Tabela 6.15  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni govorijo 
svojim prijateljem pozitivno o organizaciji, v kateri so zaposleni«. ......... 70 

Tabela 6.16  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni čutijo zelo 
malo pripadnosti do podjetja«. .................................................................. 70 

Tabela 6.17  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni s ponosom 
govorijo drugim o tem, da so del te organizacije«. ................................... 71 

Tabela 6.18  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Za zaposlene je ta 
organizacija najboljša izmed vseh organizacij, za katere bi lahko delali«. 71 

Tabela 6.19  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Nadrejeni v našem 
podjetju so voljni deliti pomembne informacije s podrejenimi«............... 72 

Tabela 6.20  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Informacije v našem 
podjetju v glavnem potekajo navzdol od vodstva do podrejenih«. ........... 72 

VIII 



 

Tabela 6.21  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Našo organizacijo bi 
lahko opisali kot prilagodljivo na spremembe«......................................... 73 

Tabela 6.22  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Naše podjetje vedno 
strmi za izboljšavami«. .............................................................................. 73 

Tabela 6.23  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Za izvajanje večine 
delovnih nalog v našem podjetju nimamo formalnih postopkov«. ........... 74 

Tabela 6.24  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Večina zaposlenih v 
naši organizaciji čuti veliko osebno zadovoljstvo, ko opravi svoje delo 
dobro«........................................................................................................ 74 

Tabela 6.25  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »V našem podjetju 
obstajajo priložnosti za osebno rast in razvoj«.......................................... 75 

Tabela 6.26  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Večina zaposlenih v 
naši organizaciji je zelo zadovoljnih z delom«.......................................... 75 

Tabela 6.27  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so na 
splošno zadovoljni z vrsto dela, ki ga opravljajo v podjetju«. .................. 76 

Tabela 6.28  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so mnenja, 
da je njihovo delo zelo zanimivo«............................................................. 76 

Tabela 6.29  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni uživajo v 
svojem delu«.............................................................................................. 77 

Tabela 6.30  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni čutijo, da 
imajo priložnost za neodvisno sprejemanje odločitev na svojem delovnem 
mestu«........................................................................................................ 77 

Tabela 6.31  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni čutijo, da so 
pomembni na svojem delovnem mestu znotraj podjetja«. ........................ 78 

Tabela 6.32  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni menijo, da 
prejmejo od svojih nadrejenih dovolj informacij o uspešnosti izvrševanja 
delovnih nalog«. ........................................................................................ 78 

Tabela 6.33  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so 
zadovoljni z delovnimi pogoji«. ................................................................ 79 

Tabela 6.34  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so 
zadovoljni z delovnim časom«. ................................................................. 79 

Tabela 6.35  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Stimuliranje novega 
povpraševanja po vaših obstoječih izdelkih na vaših sedanjih trgih preko 
agresivnega oglaševanja in trženja«. ......................................................... 80 

IX 



 

Tabela 6.36  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Širitev vrst izdelkov na 
vaših sedanjih trgih«.................................................................................. 80 

Tabela 6.37  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Ukvarjanje z novimi 
posli na novih trgih, ki so povezani z vašimi obstoječimi posli«. ............. 81 

Tabela 6.38  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Iskanje novih tržnih niš 
za vaše izdelke na vaših že obstoječih trgih«. ........................................... 81 

Tabela 6.39  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Vstop na nova 
poslovna področja s ponujanjem novih izdelkov ali novih vrst izdelkov«.82 

Tabela 6.40  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Poudarek vašega 
podjetja na razvoju novih izdelkov«.......................................................... 82 

Tabela 6.41  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Pogostost lansiranja 
novih izdelkov na trg«. .............................................................................. 83 

Tabela 6.42  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Izdelki vašega podjetja 
za dejavnosti, ki so povezane z razvojem novih izdelkov«....................... 83 

Tabela 6.43  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Število novih izdelkov 
vašega podjetja«. ....................................................................................... 84 

Tabela 6.44  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Število novih izdelkov, 
s katerimi je vaše podjetje kot prvo prišlo na trg«..................................... 84 

Tabela 6.45  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Investicije vašega 
podjetja v razvoju lastne tehnologije – intelektualne lastnine«................. 85 

Tabela 6.46  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Poudarek vašega 
podjetja na ustvarjanju lastne tehnologije – intelektualne lastnine«. ........ 85 

Tabela 6.47  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Privzemanje 
tehnologij, ki so bile razvite v drugih podjetjih ali panogah«. .................. 86 

Tabela 6.48  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Poudarek vašega 
podjetja na tehnoloških inovacijah«. ......................................................... 86 

Tabela 6.49  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Poudarek vašega 
podjetja na uvajanju tehnoloških novosti v vaši panogi«. ......................... 87 

Tabela 6.50  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Prosim, ocenite 
odstotek prodaje izdelkov, ki pred tremi leti še niso obstajali, v celotni 
prodaji vašega podjetja«. ........................................................................... 87 

Tabela 6.51  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Opredelitev poslanstva 
vašega podjetja«. ....................................................................................... 88 

X 



 

Tabela 6.52  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Preverjanje vašega 
poslovnega koncepta«. .............................................................................. 88 

Tabela 6.53  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Ponovna opredelitev 
panog, v katerih bo vaše podjetje konkuriralo«......................................... 89 

Tabela 6.54  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Reorganizacija 
enot/delov vašega podjetja z namenom pospeševanja inovacij«............... 89 

Tabela 6.55  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Koordinacija 
dejavnosti med enotami za izboljšanje inovativnosti podjetja«. ............... 90 

Tabela 6.56  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Povečana avtonomija 
(neodvisnost) različnih enot z namenom pospešenja njihovih inovacij«. . 90 

Tabela 6.57  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Vzpostavitev 
fleksibilne organizacijske strukture z namenom povečanja inovativnosti«.
................................................................................................................... 91 

Tabela 6.58  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Povprečna letna rast 
števila zaposlenih v preteklih treh letih«. .................................................. 91 

Tabela 6.59  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Povprečna letna rast 
prodaje v preteklih treh letih«.................................................................... 92 

Tabela 6.60  Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Rast tržnega deleža v 
preteklih treh letih: tržni delež vašega podjetja«. ...................................... 92 

Tabela 6.61  Celotna pojasnjena varianca ...................................................................... 94 

Tabela 6.62  Komunalitete.............................................................................................. 97 

Tabela 6.63  KMO in Bartlettov preizkus ...................................................................... 98 

Tabela 6.64  Faktorji oz. dimenzije zadovoljstva zaposlenih in uteži posameznih 
spremenljivk .............................................................................................. 98 

Tabela 6.65  Zanesljivost dimenzije zadovoljstva zaposlenih...................................... 100 

 

XI 





 

1 UVOD 
 
Magistrska naloga raziskuje povezave med zadovoljstvom zaposlenih, notranjim 

podjetništvom in rastjo podjetja.V uvodnem poglavju so navedena teoretična izhodišča 
in opredelitev obravnavanega problema, temeljna hipoteza, namen in cilji raziskave, 
predstavitev metod raziskovanja ter raziskovalni okvir in omejitve raziskave. Drugo 
poglavje obravnava zadovoljstvo zaposlenih. Tretje poglavje govori o notranjem 
podjetništvu. V četrtem poglavju so navedene hipoteze. V petem poglavju je 
predstavljena metodologija. V šestem poglavju so navedeni rezultati raziskave. Sedmo 
poglavje se navezuje na povzetek glavnih ugotovitev in predloge za podjetja. Zadnje 
osmo poglavje se nanaša na sklepne misli. 

 
1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega problema 

 
Raziskava obravnava področji zadovoljstva zaposlenih in notranjega podjetništva. 

Išče povezavo med notranjim podjetništvom in zadovoljstvom zaposlenih. Ukvarja se z 
zadovoljstvom pri delu, ki je eden izmed pomembnih dejavnikov za obstoj in rast 
podjetja. Pri tem se osredotoča na številne dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo. 
Nekateri dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih se prepletajo z elementi 
organizacijskih dejavnikov in so povezani z notranjim podjetništvom. Prav tako se 
osredotoča na obravnavo povezanosti zadovoljstva zaposlenih, notranjega podjetništva 
in rasti podjetja.  

Podjetja vse preveč postavljajo v ospredje le ekonomsko uspešnost, poudarjajo 
pomen rasti podjetja, pozabljajo pa na zadovoljstvo zaposlenih in pomen podjetništva 
znotraj obstoječih organizacij, ki je pomemben dejavnik trajnega razvoja. Nekatera 
podjetja imajo preveč strogo hierarhično strukturo, delujejo po obstoječih oz. utečenih 
rutinah, imajo premalo strateško poslovnih in kapitalskih povezav in slabo 
organizacijsko podporo. Zato je vzpostavitev notranjega podjetništva toliko bolj 
pomembna. Če vodstvo zaposlenim ne nudi organizacijske podpore, če komunikacija 
med različnimi nivoji zaposlenih peša, če je slab pretok informacij in ni možnosti 
napredovanja, če zaposleni ne zaupajo notranji javnosti, kako bodo potem lahko 
vzpostavili zadovoljstvo pri svojem delu in zaupali v podjetje. Nezadovoljni pri svojem 
delu zato tudi niso pripravljeni dati prvenstvo strankam. Pozitivna podoba podjetja v 
zunanjem okolju  lahko zelo hitro zbledi, če ni organizacijske podpore med zaposlenimi. 
Takšnemu podjetju tudi ne more verjeti zunanje okolje organizacije. Zato je potrebno 
vzpostaviti ugodno podjetniško okolje, v katerem se bo notranje podjetništvo lahko 
razvijalo, kar bo prispevalo tudi k rasti podjetja (Antončič in Hisrich 2001; Antončič 
idr. 2002; Antončič 2008; Merkač Skok 2008). Če želi vodstvo povečati zadovoljstvo 
zaposlenih v podjetju, mora upoštevati elemente zadovoljstva zaposlenih in elemente 
organizacijskih dejavnikov. Tako se bo notranje podjetništvo razvijalo v pravo smer, 
prispevalo k uspešnosti, konkurenčni prednosti in rasti podjetja. Vodstvo lahko z 
dajanjem organizacijske podpore vpliva na zaposlene tako, da poveča njihovo 
fleksibilnost, dinamičnost, motivacijo itd. Prizadevati si mora, da bi zaposleni 
spremenili svoj odnos do dela, mišljenja in čutenja, da bodo pripravljeni na nove izzive 
in bodo pozitivno sprejemali inovacije. Tako bodo zaposleni lahko zadovoljni pri 
opravljanju del in nalog, povečala se bo njihova pripadnost in se bodo tudi sami vedli 
bolj notranje podjetniško (Antončič idr. 2002). Ob nezadovoljstvu pri opravljanju dela 
lahko prihaja do nezaželenih posledic, kot so npr. manjše prizadevanje za delo, tatvine. 
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Zato je potrebno stalno vzdrževanje visoke stopnje zadovoljstva zaposlenih pri delu 
(Možina 2002, 24). Notranje podjetništvo ima pozitiven vpliv na rast in dobiček 
podjetja, zato je potrebno nenehno prizadevanje za razvoj in doseganje višje ravni 
notranjega podjetništva, pri čemer moramo upoštevati dejavnike zunanjega okolja, 
predvsem pa dejavnike notranjega okolja,  na katere ima management največji vpliv 
(Antončič 2008, 98). Notranja javnost, zaposleni so prisotni prav v vsakem podjetju, ne 
glede na velikost ali panogo poslovanja. Ta je vodstvu podjetja najbližja, najlažje jo je 
identificirati, odkriti njene interese in od nje pridobivati povratne informacije. Vendar je 
ta javnost pogosto zapostavljena, saj vodstvo ne prepoznava njenega pomena. Zaposleni 
morajo verjeti vodstvu, da mu bo lahko verjelo tudi zunanje okolje organizacije 
(Lipičnik 1998, 48). Želja po notranje podjetniškem delovanju je pomembno gonilo 
delovanja, ki vzpodbuja svobodno delovanje zaposlenih in se izogiba prevelike 
strukturiranosti delovanja organizacije. Pogoje za podjetništvo je mogoče s pravim 
pristopom doseči torej tudi v večjih in že obstoječih organizacijah – v veliko primerih je 
smiselno, da se vzpostavi le v določenem delu organizacije (Pinchot 1985, 3-10; 
Antončič 2008, 95-96). Zaposleni morajo biti organizaciji največja vrednota in 
pomemben je vsak posameznik, še posebej tisti s podjetniško miselnostjo, ki z 
zagnanostjo in inovativnostjo pripomorejo k boljšim izdelkom oz. storitvam ter boljši 
organizaciji poslovanja (Antončič 2008, 96). Področji zadovoljstva zaposlenih in 
notranjega podjetništva sta danes v času gospodarske recesije še toliko bolj pomembni. 
Tudi uspešna podjetja se na eni strani morajo spopadati s težavami, ki se kažejo v 
nezmožnosti doseganja pričakovanih ekonomskih učinkov in na drugi strani s težavami, 
ki se nanašajo na obvladovanje kadrovske politike v podjetju. Obvladovanje področja 
zadovoljstva zaposlenih in notranjega vzdušja v podjetju zahteva od vodstva še posebno 
pozornost, saj so lahko posledice pogubne za podjetje. Zanemarjanje zadovoljstva 
zaposlenih lahko zatre notranje podjetništvo, ki se je mogoče do tega trenutka razvijalo 
v pravo smer in prispevalo k uspešnosti, konkurenčni prednosti in rasti podjetja. Zato 
vodstvo podjetja ne sme v času gospodarske recesije vse sile usmeriti na reševanje 
ekonomskih problemov in zanemariti zadovoljstvo zaposlenih in notranje podjetništvo. 
Tudi v času recesije in po krizi podjetje potrebuje zadovoljne in motivirane zaposlene, 
ki so pomemben element za ohranjanje podjetja v času recesije in njegovo rast po krizi. 

Raziskovanje se prične s študijo teoretičnih izhodišč in nadaljuje z oblikovanjem 
raziskovalnega vprašanja. V kvantitativnem delu raziskave so bile iz tega vprašanja 
oblikovane hipoteze, pri katerih so bile v analitičnem delu naloge preverjene predvidene 
povezave med dejavniki oz. spremenljivkami. V empiričnem delu naloge je bila 
izvedena raziskava na vzorcu slovenskih podjetjih različnih velikosti. Z njo smo 
ugotovili povezanost med zadovoljstvom zaposlenih, notranjim podjetništvom in rastjo 
podjetja v poslovnem okolju. Rezultati raziskave bodo vodstvu podjetij, ki so 
sodelovale v raziskavi in tudi vsem ostalim podjetjem prispevali k oblikovanju ustreznih 
ukrepov, ki bodo pripomogli k rasti podjetja. 

Na podlagi teoretičnih izhodišč sem z raziskavo želela dokazati, da zadovoljstvo 
zaposlenih vpliva na notranje podjetništvo ter da zadovoljstvo zaposlenih in notranje 
podjetništvo vplivata na rast podjetja.  
 

1.2 Temeljna hipoteza, namen in cilji raziskave 
  

Na podlagi teoretičnih izhodišč, ki so navedena v drugem in tretjem poglavju, smo 
prišli do spoznanj, da se del elementov zadovoljstva zaposlenih prepleta z elementi 
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organizacijskih dejavnikov. Zadovoljstvo zaposlenih in organizacijski dejavniki imajo 
torej nekatere skupne elemente, ki vplivajo na notranje podjetništvo. Pri zadovoljstvu 
zaposlenih so  ti elementi bolj podrobno razčlenjeni kot pri organizacijskih dejavnikih. 

Namen je preveriti teoretična spoznanja na vzorcu slovenskih proizvodnih in 
storitvenih podjetij različnih velikosti.  Ugotoviti smo želeli, če obstajajo povezave med 
zadovoljstvom zaposlenih, notranjim podjetništvom in rastjo podjetja. Cilj je bil 
raziskati oziroma odgovoriti na vprašanja o tem, ali vpliva zadovoljstvo zaposlenih na 
notranje podjetništvo in ali vpliva notranje podjetništvo na rast podjetja ter oblikovati in 
preveriti hipoteze. Temeljna teza je: zadovoljstvo zaposlenih je pomembno za notranje 
podjetništvo. Empirično smo preverili dve hipotezi:   
 

- hipoteza 1: Zadovoljstvo zaposlenih je pozitivno povezano z notranjim 
podjetništvom, 

- hipoteza 2: Notranje podjetništvo je pozitivno povezano z rastjo podjetja. 
 

Ugotovitve so pokazale, da so bila moja predvidevanja blizu dejanskemu stanju, saj 
sta bili skozi raziskavo ti hipotezi potrjeni. Dodatni cilj je bil uporabiti rezultate 
raziskave za priporočila za korektivne ukrepe v podjetjih, ki želijo izboljšati obstoječe 
stanje, dosegati konkurenčno prednost in rast podjetja. Ugotovitve so pokazale 
pomembnost zadovoljstva zaposlenih za notranje podjetništvo in za rast podjetja. 
Prispevek raziskave je osvetlitev  ugotovitev povezav med zadovoljstvom zaposlenih, 
notranjim podjetništvom in rastjo podjetja.  
 

1.3 Predstavitev metod raziskovanja 
 

Za namen raziskovanja povezanosti med notranjim podjetništvom in zadovoljstvom 
zaposlenih sem proučevala teoretična izhodišča, pridobljena iz domače in tuje strokovne 
literature ter člankov in drugih virov, ki se nanašajo na notranje podjetništvo in 
zadovoljstvo zaposlenih.  Dotikajo se tudi ostalih področij, ki se navezujejo na področje 
upravljanja s človeškimi viri in organizacije, vendar so obravnavana le v obsegu, ki se 
nanaša na proučevano povezanost med notranjim podjetništvom in zadovoljstvom 
zaposlenih.   

Samo raziskovanje je potekalo v štirih fazah: 
 

- proučitev literature s področja zadovoljstva zaposlenih in notranjega 
podjetništva. Na podlagi teoretičnih izhodišč so bile oblikovane hipoteze med 
zadovoljstvom zaposlenih, notranjim podjetništvom in rastjo podjetja, 

- sestava vprašalnika, ki vključuje vprašanja o zadovoljstvu zaposlenih, notranjem 
podjetništvu in rasti podjetja. Anonimni anketni vprašalnik je strukturiran tako, 
da vsebuje kontrolne spremenljivke: velikost podjetja, starost podjetja  in 
panogo, 

- zbiranje podatkov s pomočjo vprašalnika je potekalo kombinirano z anketo po 
elektronski pošti in z anketo, pri kateri smo neposredno izročili vprašalnike 
predstavnikom podjetij., 

- analiza podatkov je bila namenjena testiranju hipotez. Uporabljena je bila 
multipla regresijska analiza s pomočjo programskega paketa SPSS. Več o 
posameznih fazah raziskovanja je opisano v točkah 4 in 5, ki govorijo o 
postavljenih hipotezah in samem poteku empirične raziskave. 
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1.4 Raziskovalni okvir in omejitve 

 
Raziskovalni okvir predstavljajo teoretična izhodišča notranjega podjetništva in 

zadovoljstva zaposlenih. Raziskava se tako omejuje na zadovoljstvo zaposlenih in 
notranje podjetništvo kot pomembna dejavnika, ki vplivata na rast podjetja. Ne 
vključuje pa drugih dejavnikov, ki so lahko pomembni za rast podjetij. Pri omejitvi 
glede vzorca so izbrana podjetja iz Slovenije in ne iz drugih držav. Izbrana so bila le 
podjetja določene velikosti. Vzorec je reprezentativen za podjetja z dvajsetimi in več 
zaposlenimi. Podatke smo pridobili na podlagi anketnega vprašalnika, z vprašanji 
večinoma zaprtega tipa. Anketiranec je odgovarjal na vprašanja tako, da je izbral med 
vnaprej formuliranimi odgovori, kar je lahko po eni strani slabost, ker je takšnih 
odgovorov vedno le omejeno število. Po drugi strani so ponujeni možni odgovori 
prednost, ker je manjša verjetnost, da bi dobili dvoumne ali preširoke odgovore. Za to 
kvantitativno raziskavo je najprimernejši način zbiranja podatkov vprašalnik zaprtega 
tipa. Dovolj zanesljivo poznamo vse možne odgovore in jih ni preveč. Tudi vprašanja o 
rasti podjetja so bila pridobljena z vprašalnikom, na katerega so odgovarjali 
posamezniki, ne pa iz zaključnih finančnih izkazov podjetij. Zbiranje podatkov o rasti in 
donosnosti podjetij na podlagi zaznave predstavnikov podjetij se je izkazalo kot 
ustrezno v preteklih raziskavah notranjega podjetništva (Antončič in Hisrich 2001, 512; 
Antončič in Hisrich 2004, 531-532; Antončič 2007, 315-316). Vzorec je dovolj velik in 
izbran tako, da  zagotavlja verodostojnost podatkov, visok nivo veljavnosti in 
zanesljivost raziskave.  
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2 TEORIJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 
 

Podjetja v različnih panogah, ki se v obdobju globalizacije borijo za svoj tržni delež, 
v tej borbi največkrat pozabijo na svoje zaposlene in se velikokrat znajdejo v težavah, 
ko ugotovijo, da jih zaposleni pričnejo zapuščati zaradi zapostavljanja njihovih potreb. 
Organizacije ne glede na velikost ali dejavnost dosegajo svoje poslovne cilje z 
zaposlenimi. Kakovost zaposlenih, njihove kompetence, pripadnost in zavzetost so za 
doseganje poslovnih rezultatov izjemnega pomena. Način ravnanja z zaposlenimi v 
organizaciji pogojuje, ali bodo zaposleni res konkurenčna prednost podjetja. Ohranjanje 
zadovoljstva zaposlenih in povečevanje njihove motiviranosti je ključni izziv za 
podjetje (Merkač Skok 2008, 176). Zadovoljstvo zaposlenih je eden od pomembnih 
dejavnikov trajnega razvoja. Merjenje zadovoljstva zaposlenih je samo presek stanja. 
Zato je za konkretne spremembe vzdušja v podjetju potrebna aktivna vloga vodstva 
podjetja. Pri tem je potrebno upoštevati določene predpostavke: zadovoljstvo ni statično 
in ni trajno, vsakokratno zadovoljstvo je posledica neke konkretne aktivnosti, zato je 
trajno zadovoljstvo proces samozavedanja o lastni odgovornosti za lastno zadovoljstvo. 
Zaposleni imajo svoje potrebe, ki jih zadovoljujejo doma in v službi. Če vodstvo 
podjetja  spozna, da del teh potreb zaposleni zadovoljujejo s pomočjo službe, se 
storilnost bistveno dvigne. Tako je dvig storilnosti posledica notranje motiviranosti za 
delo zaradi zavedanja o zadovoljevanju svojih potreb pri delu (Možina 2002). 
Motivacija je le notranja. Zunanje oblike motivacije, kot so prisila, denar, materialne 
dobrine, so le kratkoročne. Negativna motivacija demotivira delavce tako, da delajo 
manj kvalitetno. Denar in materialne dobrine so kratkoročne, ker se ljudje na to 
navadijo in se njihov prag materialnih potreb zviša, zadovoljstvo pa se zmanjša (Kafol 
1999, 28). Zato je potrebno stalno vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih pri 
delu. To je po Hollenbecku in Wrightu (Treven 1998, 131) opredeljeno kot prijeten 
občutek, ki ga posameznik zaznava na temelju izpolnitve njegovih pričakovanj, ki so 
povezane z delom. 

Poznamo tri pomembne vidike zadovoljstva pri delu (Treven 1998, 131): 
 

- vrednost (je funkcija tega, kar si posameznik zavestno ali podzavestno prizadeva 
doseči), 

- pomembnost (zaposleni imajo različno mnenje o pomenu posameznih vrednosti; 
nekomu je najpomembnejša plača, drugemu potovanja itd.), 

- zaznavanje (kako posameznik zaznava trenutne razmere in jih primerja s svojimi 
vrednostmi (npr. če nekomu povišamo plačo, je lahko zadovoljen, lahko pa je 
nezadovoljen, če to primerja s povišanjem plače svojega prijatelja). 

 
Bolj ko zaposleni čutijo, da so v podjetju cenjeni in spoštovani, bolj verjetno bodo 

pozitivno prispevali k doseganju dobrih poslovnih rezultatov oz. rasti podjetja ter 
nenazadnje tudi k osebnemu zadovoljstvu in razvoju. V podjetjih merijo zadovoljstvo 
zaposlenih in ugotavljajo, katere izboljšave pri ravnanju z ljudmi so najbolj potrebne za 
dobro počutje zaposlenih, ki pomembno vplivajo tudi na uspešnost poslovanja podjetja. 
Iz zadovoljstva zaposlenih izhaja tudi ustvarjalnost podjetja in vzporedno tudi vizija oz. 
prihodnost podjetja. Uspešnost podjetja je odvisna od notranje in zunanje javnosti. Če 
zaposleni ne verjamejo vodstvu, zakaj bi mu verjele zunanje javnosti, npr. kupci, 
novinarji. Zato mora zadovoljstvo zaposlenih postati kategorija enakovredna 
zadovoljstvu potrošnikov ali lastnikov. Vodstvo podjetja mora razumeti, da vir 
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konkurenčne prednosti ni samo proizvod, storitev, tehnologija in finančni viri, temveč 
so tudi motivirani zaposleni (Auer 2008, 36-37). Vodstvo se mora torej zavedati 
pomena in možnosti pravilnega ravnanja s kadri v organizaciji, mora biti usmerjeno k 
sodelavcem tako, da jim pomaga pri delu in vse obravnava enako, spoštuje njihova 
mnenja in skupaj z njimi rešuje probleme ter skrbi za dobro informiranost v podjetju in 
je strpno do napak pri delu. Seveda ni načina vodenja, ki bi bil primeren za vsako 
situacijo oziroma organizacijo, ampak je način vodenja potrebno prilagoditi danim 
razmeram in času. Če vodstvo želi, da bo delo uspešno opravljeno, mora imeti zraven 
organizacijskih tudi komunikacijske sposobnosti, ki so ravno tako pomembne za 
doseganje rezultatov (Merkač Skok 2008, 182-183). Organizacija ima številne možnosti 
razvoja potenciala zaposlenih, prav tako imajo velike možnosti zaposleni. Manager 
mora zaposlenim nameniti ustrezno pozornost in jih obvladovati. Organizacija ima 
veliko deležnikov, na katere mora biti pozorna, tako zunaj organizacije (stranke, 
dobavitelji, delničarji) kot znotraj organizacije. Znotraj kulture organizacije se okrog 
njene vizije in poslanstva prepletajo strategija in strukture, vodenje in sposobnosti, 
komunikacija in tehnologija. Brez zavzetih zaposlenih pa se noben proces ne bi uspešno 
realiziral (Merkač Skok 2005, 26). Nove vrednosti ne ustvarja samo kapital in 
tehnologija, temveč zaposleni s svojim delom, storilnostjo, zavzetostjo in 
ustvarjalnostjo. Ključni proizvodni dejavnik so človeški možgani. Človek s svojim 
ustvarjalnim potencialom postaja najpomembnejši dejavnik 21. stoletja. Organizacije 
naj se zavedajo pomena potenciala, ki ga predstavljajo njihovi zaposleni in naj 
izkoriščajo njihovo znanje v prid organizacije. Delo z zaposlenimi, vlaganje v njihov 
razvoj, spoznavanje njihovih potreb in sposobnost približevanja poslovnih ciljev ter 
posameznikovim potrebam so tiste spretnosti, v katere mora management vlagati vse 
več znanja in energije. Pomembno je iskati vedno nove poti in načine, kako skrbeti za 
zaposlene, jih nagrajevati in jim izkazovati priznanje, da bi dosegli njihovo večjo 
zavzetost in pripadnost organizaciji. Organizacije naj povečujejo potencial in dejavno 
vključevanje zaposlenih s skupnim deljenjem vrednot, kulture zaupanja, odprtosti in 
pooblaščanja (Merkač Skok 2008, 176-178). 

 
2.1 Opredelitev pojma zadovoljstva pri delu 

 
Koncept zadovoljstva pri delu lahko definiramo iz več vidikov. Po definiciji Možine 

(2001, 4) bi zadovoljstvo pri delu lahko opredelili kot skupek pozitivnih in negativnih 
občutkov, ki jih ljudje doživljajo pri delu. Zadovoljstvo prinese zadovoljitev potrebe, 
doseganje ciljev, lahko tudi delo samo. Za opredelitev zadovoljstva z delom bi dejali, da 
je to »zadovoljno oziroma pozitivno emocionalno stanje, ki je posledica ocene lastnih 
izkušenj« (Možina 2001, 4). Kunšek (2003, 20) definira zadovoljstvo pri delu kot 
želeno ali pozitivno emocionalno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela ali 
doživljanja in izkušenj pri delu. Za razliko od vzdušja govori pri zadovoljstvu o 
individualni efektivni reakciji na delovno okolje, pri vzdušju pa o skupni sliki 
(deskripciji) organizacijskega okolja zaposlenih. Zadovoljstvo pri delu spada k 
naravnanosti do dela. Zadovoljstvo pri delu lahko definiramo tudi kot vsoto vseh 
negativnih in pozitivnih pogledov, povezanih z individualnimi plačami, psihičnimi in 
čustvenimi delovnimi pogoji, ugledom, stopnjo uspeha, ki ga vzdržuje in nagrade, dane 
za ta uspeh, dosežen socialni status v odnosu z delom in odnos s sodelavci. 
Zadovoljstvo zaposlenih (employee satisfaction) lahko definiramo tudi kot odsev 
pozitivnega stanja duha, ki je rezultat načina doživljanja dela, pojmovanja in 
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ocenjevanja stanja delovnega okolja, izkušenj pri delu ter načina občutenja elementov 
dela. Enostavneje pa lahko zadovoljstvo na delovnem mestu opredelimo kot občutek, ki 
preveva posameznika, na osnovi katerega se z veseljem odpravi na delo, se rad vrača 
med sodelavce in se dobro počuti pri opravljanju svojih nalog (Mihalič 2008, 4). 
Zadovoljstvo je torej čustveno stanje zadovoljnega človeka, pozitiven, odobravajoč 
odnos do koga in česa. Zadovoljstvo z delom je v veliki meri odraz osebnosti 
posameznika in tega, koliko je vsak posameznik poklican za delo, ki ga opravlja. Nanj 
vplivajo tudi številni drugi dejavniki, ki prihajajo iz okolja (Mrak 2009). 
 

2.2 Bistvene vsebine za zadovoljstvo zaposlenih 
 

Bistvene vsebine za zadovoljstvo zaposlenih so naslednje (Kafol 1999, 26-28):  
 

- osredotočenje na kupca: pomeni razumevanje potreb in pričakovanj kupcev, 
njegovih razlogov za »nakup« ter dejavnikov, ki ustvarjajo zadovoljstvo kupca. 
Zahteva visoko stopnjo senzibilnosti za pričakovanja kupcev in zahteve trga ter 
meritve in spremljanje faktorjev, ki vplivajo na pozitivno izkušnjo kupca in 
njegovo pripravljenost ostati stalna stranka ponudnika. V podjetju, kjer 
prevladuje storitvena dejavnost, podvržena močni konkurenci, je osredotočenost 
na kupca zelo pomembna. Zveza med osredotočenjem na kupca in 
zadovoljstvom zaposlenih je vsekakor v tem, da je le zadovoljen zaposleni lahko 
ustrezno osredotočen na kupca, 

- nenehne izboljšave in kontinuirano učenje: v pomenu, da so izboljšave in 
izobraževanje: 

a) Sestavni del vsakodnevnega dela vseh oddelkov. 
b) Se usmerjajo predvsem na vzroke in ne samo na posledice problemov. 
c) So zasnovane na stališču, da je narediti bolje enako pomembno kot 

popraviti napako. Cilj izboljšav ni samo narediti boljši izdelek ali 
storitev, ampak izboljšati odzivnost in učinkovitost. Temelji na 
konceptu Demingovega cikla (načrtuj – naredi – preveri – akcija) 
(Plan– Do – Check – Action), 

- participacija zaposlenih: temelji na spoznanju, da zahtevnih poslovnih ciljev, 
vključno s področjem kakovosti, ni možno dosegati brez stvarne zavzetosti in 
aktiviranja vseh zaposlenih. Zato je stopnja zavzetosti in zadovoljstvo 
zaposlenih pomemben indikator zmogljivosti poslovnega organizma za 
učinkovito doseganje zastavljenih ciljev organizacije. Faktorji varnosti, zdravja, 
blaginje in morale zaposlenih so za doseganje visoko zastavljenih ciljev podjetja 
enako pomembni kot investicije v opremo, tehnologije in reinženiring, 

- poudarek na procesih: ker je učinkovitost v povezovanju notranjih procesov 
edino merilo dodane ustvarjene vrednosti v podjetju. Nosilci procesov so ljudje, 
zato je njihova stvarna zavzetost pogoj, vse izboljšave in korektivne akcije pa 
morajo biti umeščene v najzgodnejše faze aktivnosti. Usmerjanje pozornosti na 
vodenje in nadzor procesov pomeni odmik od direktne kontrole izdelkov, 
storitev ali še huje ljudi, ki ne daje dolgoročnih učinkov, 

- vodenje z dejstvi (podatki): doseganje poslovne odličnosti je možno samo na 
osnovi uporabe in analize relevantnih stvarnih podatkov, ker je to edini vzvod za 
učinkovito vodenje ljudi v smislu spreminjanja njihovih stališč, mnenj in 
vedenja. Preglednost in vodenje temelji na postavljanju jasnih in v naprej 
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določenih indikatorjev doseganja ciljev; indikatorji pa se postavljajo na merljivih 
značilnostih izdelkov, storitev, procesov ali operacij. Stvarni in točni podatki so 
prav tako osnova za spremljanje zahtev kupcev, spremljanje nastajajočih 
značilnosti produkta in pravočasno reagiranje v obeh procesih, 

- vizionarsko vodenje »z zgledom«: uspešen vodja kreira usmerjenost na kupca, 
jasne in pregledne vrednote kakovosti in visoka pričakovanja. Njihova 
uresničitev in aktiviranje vseh zaposlenih temelji na stvarni osebni zavzetosti in 
zavezanosti vodje, 

- razvoj partnerskih odnosov: graditev notranjih in zunanjih partnerskih namesto 
tekmovalnih odnosov pomeni dolgoročno naravnanost in ustvarja osnovo za 
skupna vlaganja in razvoj. Zahteva jasno definicijo bistvenih sestavin 
partnerstva, načine medsebojnega komuniciranja, načine za evaluacijo 
napredovanja ter načine prilagajanja na spremembe v okolju, 

- dolgoročna usmerjenost in planiranje: doseganje stalne kakovosti po meri kupca 
in vodilna vloga na trgu zahteva dolgoročno naravnanost in planiranje. Pomeni, 
da podjetje mora prevzeti dolgoročno obljubo o izpolnjevanju pričakovanj in 
potreb kupcev, zaposlenih, dobaviteljev, delničarjev in družbe. Vodstvo mora 
predvideti in anticipirati spremembe na vseh področjih, zlasti pa na področju 
potreb in pričakovanj kupcev, tehnologij, okolja in konkurentov, za njihovo 
izpolnitev pa mora doseči stvarno zavzetost in aktiviranje vseh zaposlenih, 

- odgovornost podjetja ter vpliv na okolje in družbo: se nanaša na pričakovanja 
okolja in družbe ter njihovo zadovoljitev znotraj razumnih meja in resursov. 
Pričakovanja okolja in družbe so običajno na področju izobraževanja, ohranjanja 
naravnih virov, podpiranja družbenih aktivnosti in razvoja industrije in poslovne 
prakse, 

- obvladovanje časovnih ciklov (odzivni časi): uspešno reagiranje na zahteve in 
pričakovanja kupcev zahteva nove ali izboljšane izdelke ali storitve v vedno 
krajšem času. Zato postaja hiter in fleksibilen odgovor kupcem izredno 
pomemben. Zahteva spremembe v organizaciji, delovnih procesih in aktivnostih 
predvsem v smeri poenostavitev in skrajševanja časovnih ciklov v vseh 
aktivnostih in operacijah. Poenostavitve in skrajševanje časov temeljijo na 
meritvah časa ter stvarnih in točnih podatkih. Pomembnost skrajševanja 
časovnih ciklov lahko poudarimo s tem, da odzivni čas postane glavni indikator 
izboljšav. 

 
2.3 Motiviranje zaposlenih 

 
V teoriji lahko zasledimo različne definicije motivacije, saj avtorji postavljajo 

različne motivacijske teorije. Z razvojem podjetništva se tudi veliko govori o motivaciji 
in se tudi posveča več pozornosti motivaciji, saj se management zaveda, da motivirani 
posameznik največ prispeva k produktivnosti in delovni uspešnosti. Pri definiciji 
motivacije in motiviranja se želimo omejiti na podjetniški vidik. Motivacija je v tem 
smislu nenehni spodbujevalni proces osmišljenega osebnega delovnega (poslovnega) 
življenja in doživljanje zadovoljstva, ki omogoča ustvarjalno delo v podjetju, naravnano 
k uspešnosti, osebnostni in strokovni rasti zaposlenih ter prispevkom posameznikov in 
skupin k odličnosti (Uhan 2000, 11). Prav omenjena poslovna odličnost in z njo v 
povezavi doseganje kakovosti po meri kupca sta možna le pod pogojem, da vsi 
zaposleni aktivno in zavzeto sledijo ciljem podjetja. Motiviranje in zadovoljstvo 
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zaposlenih tako postane glavni dejavnik uspeha in osrednja skrb ter področje delovanja 
vodstva. Pomemben cilj kadrovske funkcije je, da kreira pogoje in okoliščine dela, ki 
bodo vplivale na zaposlene tako, da bodo delali z navdušenjem in zavzetostjo. Kreiranje 
takih pogojev in okoliščin dela zahteva poznavanje in razumevanje zakonitosti, ki 
uravnavajo vedenje ljudi, kot tudi zadostno mero moči in volje za njihovo uporabo. Pri 
uspešnosti podjetja je vedno poudarek na dolgoročni uspešnosti in razvoju zdravega 
podjetja. Za doseganje teh ciljev mora management vzpodbujati stalno zavzetost 
zaposlenih, kar lahko zagotavlja s pozitivnim vodenjem in ustvarjanjem pogojev za 
zadovoljstvo zaposlenih, ki temelji na razumevanju naravnih zakonitosti, ki uravnavajo 
vedenje človeka. Motiviranje zato lahko definiramo kot notranjo silo človeka, ki sproži 
njegovo določeno vedenje. Vnaprejšnjih receptov za pozitivno motiviranje posameznika 
ali skupine ni, ker je narava motiviranja kompleksna, vedenje posameznika ali skupine 
pa vodijo naravne zakonitosti. Kompleksnost narave motiviranja v smislu preglednice 
sil, ki delujejo, vplivajo in oblikujejo trenutno vedenje posameznika, lahko povzamemo 
v treh točkah (Kafol 1999, 34): 
 

- sile znotraj posameznika, kot so: verovanja, vrednote, domneve, zadržanja, 
pričakovanja in potrebe, 

- sile, ki so v zvezi z naravo dela, kot so: intrinzična in ekstrinzična poplačila, 
odgovornosti, cilji in podcilji, načini dela, feedback o doseženih rezultatih ali 
izvršitvi, 

- sile, ki izvirajo iz delovnega okolja, kot so: stili vodenja, odnosi do podrejenih.  
 

Pri motiviranju govorimo o načinu uravnavanja vedenja ljudi (zaposlenih). 
Uravnavanje oz. vpliv na vedenje zaposlenih je po različnih teorijah povezano z 
različnimi človeškimi potrebami, ki izhajajo iz njegovih socialnih potreb. Z večjo ali 
manjšo stopnjo omogočanja teh potreb uravnavamo tudi vedenje zaposlenih. Končna 
posledica je večja ali manjša stopnja motiviranosti zaposlenih v podjetju. Na tem 
področju obstaja nekaj teorij in spoznanj, ki obravnavajo razumevanje zakonitosti 
pomembnih za uravnavanje vedenja ljudi. 

Maslowa teorija potreb klasificira potrebe človeka v pet skupin: fiziološke potrebe, 
potrebe po varnosti/sigurnosti, sprejetost ali socialne potrebe, ego ali potrebe po 
spoštovanju in samoizpolnitev ali samoaktualizacijske potrebe. Pri tem navaja tri pravila 
(Kafol 1999, 28): 
 

- trenutno vedenje posameznika določa večina osnovnih nezadovoljenih potreb, 
- posameznik bo zadovoljeval svoje potrebe sistematično in po hierarhiji, ki se 

začne od spodaj – navzgor, 
- trenutno nezadovoljene potrebe iz predhodne osnovne ravni bodo prevladale nad 

potrebami naslednje ravni. 
 

Po Mayovi teorija socialnih potreb so na osnovi on–site eksperimenta v podjetju 
Western Electric Co. Chicago razločili in klasificirali pet spoznanj (Kafol 1999, 28-29): 
 

- industrializacija je razčlovečila delo, zato zaposleni zadovoljujejo svoje človeške 
potrebe na drugih področjih, zlasti v medsebojnih odnosih, 

- zaposlene ne ženejo samo ekonomske potrebe in materialna lagodnost, 

9 



Teorija zadovoljstva zaposlenih 

- človeški dejavniki so pomemben del motiviranja, zato je socialnim potrebam in 
vplivu skupine potrebno posvetiti posebno pozornost, 

- zaposleni se bolj odzivajo na vplive sodelavcev kot na vodje in njihove (zlasti 
materialne) spodbude, 

- če je stil vodenja tak, da pri zaposlenih povzroča strah, frustracije in odtujevanje 
od dela, zaposleni oblikujejo lastne norme in strategije, ki so usmerjene 
predvsem v nasprotovanje ciljem managementa.  

 
Herzbergova teorija dveh faktorjev je naslednja teorija. Osnova omenjene teorije je 

Maslowa klasifikacija pet skupin potreb, ki jih Herzberg razdeli v dve osnovni skupini 
(Kafol 1999, 29): 
 

- skupina higienikov, ki vsebuje faktorje okolja in delovnih pogojev, kot so: 
plačilo, delovni pogoji, politika podjetja, varnost in podobno, 

- skupina motivatorjev, ki vsebuje faktorje odgovornost, dosežki, zanimivo delo in 
podobno. Herzberg meni, da motivacija in zadovoljstvo zaposlenih lahko izvira 
samo iz notranjih nagibov posameznika, zunaj njega – v delovnem okolju so 
samo večje ali manjše možnosti za njihovo izpolnitev. Vodja torej ne more 
motivirati podrejenega, lahko pa njegovo motivacijo stimulira ali potlači. 

 
Naslednji je McClellandov model (moč – sprejetost – dosežek). McClelland je 

identificiral tri osnovne kategorije motivirajočih potreb človeka (Kafol 1999, 29): moč, 
sprejetost in dosežek: 
 

- posamezniki, ki jih žene potreba po moči, bodo zainteresirani za položaj, nadzor 
in vplivnost, 

- posameznikom, ki jih žene potreba po sprejetosti, bodo pomembni pozitivni in 
topli odnosi med zaposlenimi in pomoč drugim, 

- posameznik, ki ga žene potreba po dosežkih, bo zasledoval uspeh, se bal 
neuspeha, bo ciljno naravnan in samozadosten. 

 
Naslednja je McGregorjeva teorija X in Y. Teorija X je zasnovana na setu 

tradicionalnih verovanj, da je človek po naravi len, neambiciozen in se izogiba 
odgovornosti. Zato je stalen in tesen nadzor zaposlenih pogoj, vsi pristopi pa temeljijo 
na filozofiji »korenčka in palice«.  Teorija Y temelji na nasprotnem benevolentnem 
gledanju na človeka, ki verjame, da je delo človekova naravna potreba, zato načeloma 
rad in z veseljem dela in tako izpolni tudi svojo potrebo po samoizpolnitvi. Vodenje v 
skladu s teorijo X, po McGregorju, povzroči odpore na osebni ravni in organiziranje 
podrejenih, ki se združujejo v klike za razbijanje sistema vodenja, kadarkoli 
morejo.Vodenje po teoriji Y pomeni, da vodja kreira pozitivno ozračje za rast, osebni 
razvoj, samozavest, samozaupanje in samoaktualizacijo, temelji pa na zaupanju 
posameznika v ljudi in zmanjševanju neposredne kontrole nad zaposlenimi na minimum 
(Kafol 1999,  29-30). 

Lewinova teorija polja temelji na spoznanju, da je vedenje posameznika vedno 
rezultanta trenutne interakcije človeka in okolja. To lahko prikažemo s formulo (Kafol 
1999, 30): 
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V = f (Č,O) 
kjer je  V = vedenje posameznika 
            Č = človek z vsemi potrebami in lastnostmi 
            O = okolje z vsemi vplivi 

 
Motivacija je po Lewinu odvisna od osebne percepcije lastnih odnosov z okoljem in 

vedenje posameznika določa interakcija večjega števila spremenljivk: 
 

- napetosti, ki je v posamezniku, 
- valence/vrednosti cilja in, 
- psihološke distance do cilja, 
- prisotnosti potrebe, 
- percepcije o možnosti zadovoljitve, 
- percipirane realnosti. 

 
Vedenje posameznika se oblikuje v polju mnogih vplivov – podobno silam v 

magnetnem polju; zato v različnih časih dobimo različne rezultante, ki so odvisne od 
vsakokratne kombinacije obstoječih sil v polju. V podjetju je okolje lahko oblikovano 
tako, da inhibira (utrujenost, restriktivne norme, neučinkovito vodenje) ali pa podpira 
(zadovoljstvo z delom, učinkovit nadzor, feedback, nagrade) aktiviranje ljudi (Kafol 
1999, 30). 

Naslednja je Vroomova teorija (vrednost – pričakovanja). Vroom razume 
motiviranje kot rezultat vrednosti, ki jo posameznik pripisuje možnim rezultatom 
sprožene akcije in pričakovanja, da bodo njegovi cilji doseženi. To lahko prikažemo s 
formulo (Kafol 1999, 30): 

 
G = V * P 
Kjer je  G  = gonilo ali sila, ki sproži akcijo 
   V = vrednost, ki jo posameznik pripisuje možnim rezultatom 
   P    =   pričakovanje, da bo osebni cilj dosežen 

 
Za razliko od Maslowe in Herzbergove teorije, ki sta splošno veljavni, Vroom 

poudarja predvsem individualnost in variabilnost motivacijskih sil (Kafol 1999, 30). 
Naslednji je Porter – Lawlerjev model. Model temelji na vplivu percepcije in 

pričakovanj posameznika na štirih predpostavkah (Kafol 1999, 30-31): 
 

- motivacijska sila posameznika je odvisna od njegove ocene vrednosti cilja, 
potrebne energije in ocene verjetnosti, da bo cilj dosežen, 

- njegova ocena temelji predvsem na preteklih izkušnjah iz podobnih situacij, 
- izvedljivost je določena z oceno porabljene energije, njegovim razumevanjem 

zastavljenih ciljev in predstavo o lastnih sposobnostih, 
- izvršitev vodi do obojega: poplačila ali zadovoljitve notranjih in zunanjih potreb, 

kar povzroča zadovoljstvo, če posameznik meni, da je poplačilo bilo pošteno. 
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Ta teorija poudarja potrebo po vodenju s cilji in oceno izvedljivosti, pozornost pa 
usmerja predvsem na organizacijske sisteme za zadovoljitev intrinzičnih in ekstrinzičnih 
potreb in poplačil zaposlenih. 

Scheinova teorija je zasnovana na mnenju, da vsaka od obstoječih teorij vsebuje le 
delne resnice in nobena popolne in zadostne za pojasnitev in razumevanje vedenja 
posameznika. 

Scheinovo videnje lahko povzamemo v štirih točkah (Kafol 1999, 31): 
 

- posameznika na poti zadovoljevanja različnih potreb – nekatere so osnovne 
eksistenčne, nekatere pa na višji ravni – vodijo naravne zakonitosti, 

- nekatere potrebe se po zadovoljitvi pojavijo ponovno – tip osnovnih potreb; 
druge se stalno spreminjajo in nastajajo nove – tip potreb na višjih ravneh, 

- potrebe varirajo  ne samo od osebe do osebe, ampak predvsem pri isti osebi v 
različnih časih in okoliščinah, 

- učinkovit vodja se zaveda kompleksnosti in zahtevnosti motiviranja, zato svoje 
pristope do podrejenih gradi na pozornem opazovanju in poznavanju podrejenih 
in fleksibilnosti.  

 
Pri vsakdanjem vodenju podjetja se management na različnih nivojih srečuje s 

problemom kaj narediti, da se pri zaposlenih doseže stvarna zavzetost in aktiviranje 
zaposlenih za doseganje ciljev podjetja. Pri tem lahko govorimo o osnovnih načelih 
motiviranja (Kafol 1999, 31): 
 

- načelo participacije, ki temelji na spoznanju, da se motiviranje za doseganje 
rezultatov poveča, če imajo zaposleni možnost sodelovati v procesu sprejemanja 
odločitev, ki so v zvezi z rezultati. Participacija pomeni konsultiranje podrejenih 
o zadevah, ki so v zvezi z njihovim delom, 

- načelo spoštovanja in priznavanja, ki temelji na spoznanju, da se motivacija za 
doseganje rezultatov poveča, če jih podrejeni lahko vidijo in se jim prizna njihov 
doprinos k doseganju rezultatov podjetja, 

- načelo delegiranja odgovornosti, ki temelji na spoznanju, da se motivacija za 
doseganje rezultatov poveča, če se podrejenim podeli odgovornost za 
sprejemanje odločitev, ki zadevajo aktivnosti v zvezi z doseganjem njihovih 
rezultatov, 

- načelo komunikacije, ki temelji na spoznanju, da se motivacija za doseganje 
rezultatov poveča, če so podrejeni obveščeni pravočasno in točno o zadevah, ki 
so v zvezi z rezultati. 

 
2.3.1 Proces motivacije 

 
Motivacijska dejavnost naj bi se pojavljala v neki organizaciji pretežno kot 

strokovno–svetovalna dejavnost, ki bi morala skrbeti, da imajo vsi organizacijski 
mehanizmi vključeno tudi ustrezno motivacijsko komponento. Da bi bila ta naloga 
lahko ustrezno izvajana, morajo biti na razpolago podatki o atraktivnosti ciljev, ki jih 
želi organizacija doseči, in o stopnji poistovetenja s temi cilji pri članih organizacije ter 
o tistih motivih in vrednotah, ki imajo tako vrednost pri ljudeh, da lahko usmerjajo 
njihovo vedenje. Poleg tega mora imeti služba, ki se bo ukvarjala z motivacijo, tudi 
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pristojnost soodločanja o zadevah v zvezi z motivacijo, kajti sicer je verjetnost za 
doseganje ciljev nedvomno zmanjšana. V končni fazi gre namreč za to, da z 
motivacijskimi ukrepi usmerjajo vedenje ljudi v doseganje ciljev organizacije. Proces 
motiviranja se prične na podlagi plana dela kadrovskega sektorja, odločitve vodilnega 
delavca ali pa ustreznega projektnega tima. Prva faza v procesu je izdelava analize 
stanja, ki je lahko širokega spektra ali pa je ozko usmerjena. Pri tem se je potrebno 
posluževati najrazličnejših podatkov, ki mnogo krat že obstajajo ali pa jih je potrebno le 
ustrezno obdelati. V nekaterih primerih pa je potrebno izdelati povsem nova merska 
sredstva ali izbrati podatke, ki jih še ni, z že znanimi merskimi sredstvi.  

Na podlagi take analiza se lotimo izbora tistih motivacijskih sredstev, ki imajo 
največjo potencialno moč, in jih tako oblikujejo, da jih je možno uvesti v prakso 
(Florjančič idr. 1999,  56). 
 

2.3.2 Demotiviranje zaposlenih 
 

Za motiviranje zaposlenih nam teorija nudi številne odgovore na vprašanja kateri 
dejavniki vplivajo na motivacijo, kako motivirati zaposlene, kdo naj izvaja te procese in 
podobno. Na voljo imamo veliko različnih metod, ki pa jih moramo zelo skrbno 
pripraviti in še skrbneje izvesti. Kljub temu pa je zelo verjetno, da z motiviranjem ne 
bomo uspeli. Lahko se celo zgodi, da bomo že vzpostavljene motivacijske dejavnike z 
nespretnim ravnanjem uničili. Za neuspeh pri tem ne potrebujemo posebnega znanja, 
dovolj je, če se v podjetju ravnamo v skladu z naslednjimi načeli (Možina 1994, 516): 
 

- vsaka nova ideja od spodaj je sumljiva, 
- sproščeno kritiziraj: pokaži, kaj znaš in veljaš, 
- vsako opozarjanje na probleme je znak neuspešnosti, 
- obvladuj in kontroliraj situacijo, 
- poskrbi, da informacije ne bodo prosto krožile, 
- zadolži podrejene, da bodo čimprej izvajali tvoje odločitve, 
- zavedaj se, da kot manager veš že vse, kar je pomembno za delo. 

 
Demotivacija pa se lahko razširi tudi na druga področja, na sistem nagrajevanja, na 
primer (Možina 1994, 516): 
 

- če zaposleni zaznajo, da plača ni povezana z uspešnim delovnim vedenjem, ki ni 
reducirano samo na količino opravljena dela, 

- če zaposleni primerja svojo plačo s plačami sodelavcev ali pa s svojo plačo v 
prejšnjih obdobjih in ugotovi, da sistem nagrajevanja ni pravičen, 

- če plača izgubi prvotni namen, saj je zaradi višine bolj podobna socialni podpori 
ipd. 

 
Demotiviranje je, kot je videti, zelo preprosto dejanje. Če pa bi se zavedali nekaterih 
značilnosti motivacije, bi se jim lahko vsaj včasih izognili. Značilnosti motivacije so 
(Možina 1994, 517):  
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- zavedati se moramo, da je motivacija nestabilno stanje, zato ga je treba 
neprestano vzdrževati. Po možnosti naj bo to vzdrževanje načrtovano, 

- reševanje motivacijskih problemov je delikatno delo, ki ga spremlja neprestana 
nevarnost nesporazumov, konfliktov ipd. To nevarnost lahko v mnogih primerih 
nevtraliziramo, če delo poteka v ozračju medsebojnega zaupanja, 

- izbiramo le tista motivacijska orodja, ki sodijo v organizacijsko kulturo, ker 
dejavniki, ki pripadajo drugi kulturi nimajo posebnega učinka ali pa so celo  
nezaželeni, 

- težko bi našli posebne motivacijske dejavnike v takšni organizaciji, ki nima 
posebne organizacijske kulture, ali v takšni, kjer ne poznajo določenega sistema 
vrednot. V teh primerih moramo najprej vzpostaviti določeno organizacijsko 
kulturo, da bi lahko prišli do mehanizmov, s katerimi bi mogli vplivati na 
ravnanje ljudi. 

 
2.4 Merjenje zadovoljstva zaposlenih 

 
Kadrovniki in managerji imajo navadno različne predstave o tem, kaj motivira 

zaposlene od dejanskih motivov. Do teh razlik pri prepoznavanju motivov pa 
najpogosteje prihaja zaradi pomanjkanja raziskav. Tudi na tem področju so trditve 
oziroma zgolj ugibanja, ki ne temeljijo na empiričnih raziskavah, zato je navadno 
premalo oprijemljivih podatkov o dejanskih motivih zaposlenih za delo. Raziskave 
zadovoljstva zaposlenih terjajo stroške in čas, vendar se vsak odgovoren manager 
zaveda, da pomanjkanje raziskav v večini primerov vodi v slabe odločite, ki so običajno 
še dražje od raziskav. Stroški neopravljanja raziskav vsebujejo stroške višje fluktuacije 
zaposlenih (kot posledica njihovega nezadovoljstva, ki ga zaradi pomanjkanja podatkov 
ne znamo odpraviti) ter stroške uporabe metod in orodij nagrajevanja zaposlenih, ki je 
ne cenijo oz. jih te metode in orodja ne zadovoljijo skladno z njihovimi pričakovanji 
(Šmid 2005). Merjenje zadovoljstva zaposlenih uvaja v svoj koncept ravnanja s 
človeškimi viri vedno več slovenskih podjetij. Pri tem si prizadevajo, da bi na osnovi 
rezultatov meritev sprejeli določene ukrepe, s katerimi bi vplivale na zadovoljstvo 
zaposlenih in s tem izboljšali ekonomsko uspešnost podjetja. Zavedanje vodstva podjetij 
o medsebojni povezanosti zadovoljstva zaposlenih in rasti motivacije za delo je tukaj 
zelo pomembno, saj postavljanje v ospredje le ekonomske uspešnosti ne more 
zagotavljati stabilnega razvoja podjetja. Vodstva podjetij se pri tem srečujejo z dilemo, 
ali bodo na podlagi rezultatov merjenja zadovoljstva zaposlenih sprejeti ukrepi in 
povečano zadovoljstvo zaposlenih, vplivalo tudi na sorazmerno povečanje delovne 
učinkovitosti (Možina 2002). 

Empirično raziskovanje zadovoljstva zaposlenih in motivov za njihovo delo ter 
metod in orodij, ki jih motivirajo, so ključnega pomena za vpeljavo primernega sistema 
nagrajevanja. Brez raziskav se lahko znajdemo v situaciji, ko je v podjetju odlično 
opredeljen sistem nagrajevanja, ki ne daje rezultatov, ker ne zadovolji potreb zaposlenih 
(Mrak 2009). Da bi ugotovili, zakaj se zaposleni vedejo na določen način in kakšne so 
posledice tega vedenja za podjetje, je potrebno izvesti meritve zadovoljstva zaposlenih. 
Najprimerneje je, če ugotavljamo zadovoljstvo zaposlenih na kvantitativen način  s 
vprašalnikom oziroma trditvami, s pomočjo katerih vprašani izražajo svoje doživljanje 
tako, da označijo stopnjo strinjanja s trditvami. S pomočjo meritev dobi vodstvo 
podjetja povratno informacijo, kako dobro izpolnjuje potrebe in pričakovanja 
zaposlenih, ter pripravi akcijski načrt za realizacijo sprememb. Ocenjevanje s 

14 



Teorija zadovoljstva zaposlenih 
 

standardiziranim vprašalnikom je nato pogosto periodično - opravimo ga na primer 
enkrat ali dvakrat na leto, lahko celo pogosteje. Pri vsakem področju dela dobimo 
odstotke oziroma oceno zadovoljstva - rezultate lahko primerjamo po oddelkih (kje so 
najbolj in najmanj zadovoljni), obdobjih (upada ali narašča), podjetjih in podobno. 
Prednosti kvantitativne metode merjenja zadovoljstva so ravno v tej primerljivosti, kar 
omogoča tudi, da zlahka sledimo spremembam. Obenem dobimo tudi iskrene odgovore, 
saj je ocenjevanje anonimno. Vodstvo podjetij lahko iz rezultatov anket razberejo tudi 
uspešnost vodenja, predvsem drugega nivoja vodilnih delavcev, pridobijo pa tudi 
informacije o pretoku informacij v podjetjih in usklajenosti delovanja različnih služb. 
Ankete morajo biti dovolj široko zastavljene, da dajejo vodstvu podjetja tudi posredne 
informacije o odnosu zaposlenih do podjetja, blagovnih znamk, ki jih podjetje zastopa, 
nadrejenih in organizaciji podjetja. Pri tem se v anketah navadno omejimo samo na 
nekatera ključna področja, ki najbolj vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih (Možina 
2002). O zadovoljstvu zaposlenih lahko ugibamo tudi posredno iz analiz absentizma, 
fluktuacije zaposlenih, pritožb in pohval zaposlenih, medijev, govoric, forumov itd. 

 V nekaterih slovenskih podjetjih, kjer se zavedajo pomena klime in zadovoljstva 
merijo zadovoljstvo zaposlenih preko najbolj obsežnega projekta SiOK (slovenska 
organizacijska klima), ki poteka preko Gospodarske zbornice od leta 2001. Vodilna 
ideja projekta, ki se izvaja vsa leta je primerjalno raziskovanje klime in zadovoljstva z 
namenom večjega zavedanja o njunem pomenu in pomenu ustreznih metod za njen 
razvoj. Na začetku je sodelovalo 26 podjetij do leta 2005 pa že 91 podjetij. 
Kvantitativno raziskavo izvajajo s vprašalnikom na reprezentativnem vzorcu, pri 
nekaterih podjetjih pa kar na celotni populaciji. Vprašalnik meri zadovoljstvo 
posameznika  z delom, ki ga opravlja, z vodstvom podjetja, s sodelavci, z neposredno 
nadrejenim, z možnostmi napredovanja, s plačo, s statusom v podjetju, z delovnimi 
pogoji, z možnostmi za izobraževanje, s stalnostjo zaposlitve in z delovnim časom 
(SiOK 2006). Nekaj rezultatov iz SiOK-ovih raziskav je prikazano na sliki 2.1 in v 
tabeli 2.1. 
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Slika 2.1 Rezultati SiOK-ovih raziskav 
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Vir: Skupno poročilo SIOK za leto 2005 (SIOK 2006; SIOK 2006a) 
 
Na podlagi rezultatov Skupnega poročila SiOK za leto 2005, ki predstavlja zadnje 
dostopne podatke, lahko organizacijsko klimo v Sloveniji v letu 2005 razdelimo na tri 
segmente, in sicer na (SiOK 2006): 
 

-  visoko ocenjene kategorije, kjer je najvišje ocenjena kategorija odnos do 
kakovosti (3,73), nekoliko slabše je ocenjena inovativnost in iniciativnost (3,56) 
in potem še motivacija in zavzetost (3,47) ter pripadnost organizaciji (3,40), 

- srednje ocenjene kategorije, kjer so se v intervalu vsega 0,11 zvrstile kategorije 
notranji odnosi (3,31), vodenje (3,25), strokovna usposobljenost in učenje (3,25), 
poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev (3,24) in organiziranost (3,20), 

- kategorije, ki predstavljajo za slovenske organizacije izziv, kjer sta najnižje 
ocenjeni kategoriji razvoj kariere (2,72) in nagrajevanje (2,77) ter z nekoliko 
višjim povprečjem notranje komuniciranje in informiranje (2,96). 

 
Slika organizacijske klime v slovenskih organizacijah (Skupno poročilo Siok 2006, 

26), ki so sodelovale v projektu v letu 2005 je zelo podobna kot v letu 2004 in vseh 
ostalih letih. Pri tem se v splošnem opaža rahel trend padanja, ki se je nadaljeval že vsa 
leta, v letu 2005 pa so v večini kategorije bile višje ocenjene. 
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Glede na leto 2004 so v letu 2005 bile kategorije različno ocenjene z različnimi 
odstopanji, večinoma pa ocene odstopajo pozitivno, čeprav so ta odstopanja minimalna. 
Razpon odstopanj ocen je od -0,01 do +0,05. 

Tabela 2.1Rezultati SiOK-ovih raziskav  

Različne kategorije oz. elementi  
merjenja zadovoljstva in klime v slovenskih podjetjih

SiOK
2003

SiOK
2004

SiOK
2005

Diferenca 
2005-2004 

Odnos do kakovosti                                    3,80 3,73 3,73 0,00 
Inovativnost in iniciativnost 3,65 3,57 3,56 -0,01 
Motivacija in zavzetost 3,51 3,44 3,47 +0,03 
Pripadnost organizaciji 3,50 3,40 3,40 0,00 
Notranji odnosi 3,34 3,26 3,31 +0,05 
Strokovna usposobljenost in učenje 3,33 3,22 3,25 +0,03 
Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev 3,32 3,21 3,24 +0,03 
Vodenje 3,29 3,23 3,25 +0,02 
Organiziranost 3,29 3,19 3,20 +0,01 
Notranje komuniciranje in informacije 3,00 2,91 2,96 +0,05 
Razvoj kariere 2,82 2,73 2,72 -0,01 
Nagrajevanje 2,82 2,75 2,77 +0,02 
Zadovoljstvo 3,44 3,42 3,45 +0,03 

Vir: Skupno poročilo SIOK za leto 2005 (SIOK 2006; SIOK 2006a) 
 

Rezultati raziskave zadovoljstva zaposlenih v slovenskih podjetjih za obravnavano 
obdobje kažejo največje zadovoljstvo med sodelavci in zadovoljstvo s stalnostjo 
zaposlitve, ki sta sicer po rangu v primerjavi s preteklimi leti zamenjali mesti. Sledi 
zadovoljstvo z delovnim časom, zadovoljstvo z delom in zadovoljstvo z neposredno 
nadrejenim. Rezultati so pokazali, da so zaposleni nekoliko manj zadovoljni z 
delovnimi pogoji, možnostmi za izobraževanje in statusom v podjetju. Prav tako so 
nekoliko bolj nezadovoljni z vodstvom podjetja. Slovenska podjetja izražajo najnižje 
zadovoljstvo z možnostjo napredovanja in plačo. Primerjava s preteklimi leti kaže 
pozitivna odstopanja, oblika krivulje pa ostaja dejansko nespremenjena (Skupno 
poročilo Siok 2006, 27). 

Od leta 2004 pri projektu SiOK prvič primerjajo rezultate tudi po panogah - tako se 
od takrat naprej lahko vsako sodelujoče podjetje primerja z ostalimi v svoji panogi in ne 
le z drugimi podjetji v Sloveniji. Ugotovitve kažejo, da so na splošno najbolj zadovoljni 
zaposleni v farmaciji, živilski industriji in v javnem sektorju (obe panogi imata 
povprečno oceno 3,58). Sledijo zaposleni v trgovini (3,55), v bankah in zavarovalnicah 
(3,49) ter storitvah (3,47). Najbolj nezadovoljni pa so delavci v proizvodnji (3,24) in 
kemični industriji (3,11) (Skupno poročilo Siok 2006, 18-29). Tudi v letu 2005 so 
izmerjena povprečja ne glede na povečevanje števila organizacij, ki sodelujejo na 
projektu in določeno fluktuacijo med posameznimi leti, dokaj stabilna. Na ta način se 
izrisuje standardna klima v slovenskih organizacijah, ki jo organizacije lahko 
uporabljajo kot izhodišče za primerjave dokaj neodvisno od posameznega leta. Podjetja 
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v Sloveniji izvajajo merjenja zadovoljstva bodisi v okviru projekta SiOK ali 
samostojno, nekatera celo oboje in to zaupajo kadrovski službi ali zunanjim izvajalcem. 
Veliko podjetij pa sploh ne izvaja tovrstnih meritev na formalen in organiziran način. 
Tovrstno merjenje je vsekakor priporočljivo, saj je znano, da zadovoljstvo zaposlenih 
oziroma organizacijska klima v podjetju vpliva na vrsto dejavnikov, ki odločajo o 
uspehu ali neuspehu podjetja. Kot primer lahko navedemo Mercator, kjer merijo 
zadovoljstvo zaposlenih v sedmih vsebinskih sklopih in sicer, zadovoljstvo pri delu, viri 
informacij, slog vodenja neposrednega vodje, slog vodenja direktorja, zaupanje 
predsedniku uprave, zaupanje upravi družbe, komunikacija neposrednega vodje in 
korporativna kultura (usmerjenost k poslovni filozofiji in prioritetam družbe). Z 
zadnjimi rezultati raziskave, ki jo izvaja Center za raziskavo javnega mnenja na 
Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, so tako kot s prejšnjimi, zelo zadovoljni. 
Vrednosti od leta 2000 nekoliko naraščajo, najboljše ocene so dobile trditve o zaupanju 
najvišjemu vodstvu in slogih vodenja (4 in več), rahlo nižje pa trditve o virih informacij 
in zadovoljstvu pri delu (okoli 3,7). Mercator že od začetka sodeluje tudi pri projektu 
SiOK. Ta potrjuje zadovoljstvo zaposlenih v Mercatorju (ocena 3,8), ki vsako leto 
nekoliko naraste. Obenem zadovoljstvo dosega tudi višjo oceno kot v ostalih slovenskih 
podjetjih (povprečje je 3,42) in kot jo dosega v panogi trgovine (3,55). Kot primer lahko 
navedemo tudi Engrotuš in Vele, kjer so rezultati raziskave glede na ostala slovenska 
podjetja zelo ugodni. Menijo, da zaposleni v največji meri gradijo podobo podjetja v 
javnosti. V njej je sodelovalo skoraj 40 odstotkov vseh zaposlenih oziroma 1244 
naključno izbranih zaposlenih v obeh družbah. Na podlagi rezultatov raziskav 
ugotavljajo, da so zaposleni tako kot v drugih slovenskih podjetjih najbolj zadovoljni s 
stalnostjo zaposlitve. Izpostavili so tudi zadovoljstvo s samostojnostjo pri delu in 
zanimivostjo dela, ki ga opravljajo. Njihov odnos do dela je pozitiven, saj na svoje 
delovno mesto radi prihajajo, delo pa jih v veliki meri zadovoljuje. Klimo v podjetju 
ocenjujejo kot dobro in menijo, da v podjetju prevladuje pozitivno razpoloženje. Na 
podlagi rezultatov so v Engrotušu in Vele začeli izvajati aktivnosti, ki naj bi 
zadovoljstvo zaposlenih še povečale (Šmid 2005). 

Obstajajo razlike v dojemanju učinkovitosti različnih metod in orodij med 
zaposlenimi in kadrovniki, kar je pokazala tudi raziskava, ki sta jo v letu 2004 opravila 
Združenje za HRM v ZDA in finančna divizija CNN, ki je dala rezultate (Šmid 2005), 
in so prikazani v tabeli 2.2. 
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Tabela 2.2 Različne prioritete kadrovnikov in zaposlenih  

Pomembnost za zaposlene Rang Pomembnost za kadrovnike 
dodatki na plačo 1 odnosi z neposredno nadrejenim 
plača 2 priznavanje zaslug zaposlenim s strani 

vodstva 
varnost delovnega okolja 3 dodatki na plačo 
varnost zaposlitve 4 komunikacija med hierarhičnimi ravnmi 
možnost usklajevanja delovnega in 
privatnega življenja 

5 plača 

komunikacija med hierarhičnimi ravnmi 6 možnost izkoristiti lastne potenciale 
odnosi z neposredno nadrejenim 7 možnost usklajevanja delovnega in 

privatnega življenja 
priznavanje zaslug zaposlenim s strani 
vodstva 

8 možnost razvoja kariere 

možnost izkoristiti lastne potenciale 9 varnost zaposlitve 
narava dela 10 zavezanost podjetja k odličnosti 
kultura podjetja 11 izobraževanje 
avtonomnost in neodvisnost 12 možnost napredovanja 
možnost razvoja kariere 13 varnost delovnega okolja 
smiselnost dela 14 narava dela 
raznolikost dela 15 odnosi s sodelavci 
možnost napredovanja 16 kultura podjetja 
prispevek k skupnim ciljem 17 avtonomnost in neodvisnost 
zavezanost podjetja k odličnosti 18 prispevek k skupnim ciljem 
izobraževanje 19 smiselnost dela 
odnosi s sodelavci 20 raznolikost dela 
možnost mreženja 21 možnost mreženja 

Vir: Povzeto po Šmid, 2005. 
 

Iz tabele 2.2 je razvidno, da se predpostavke kadrovikov in pričakovanja zaposlenih 
razlikujejo, oz. da imajo oboji različno prioriteto. Kljub mamljivosti interpretacije 
rezultatov v zgornji preglednici je potrebno prepoznati značilnosti povprečij v podatkih. 
Ta raziskava je bila opravljena med zaposlenimi in kadroviki v različnih podjetjih, 
povprečne razlike v rangih motivov za delo še ne pomenijo tudi razlik v konkretnih 
podjetjih. Med vsemi podjetji, ki so sodelovala v raziskavi, je gotovo kar nekaj takšnih, 
ki svojo politiko nagrajevanja gradijo na dejansko prepoznavnih preferencah zaposlenih. 
Takšno razmišljanje nas pripelje do drugega pomembnega področja, segmentiranja 
zaposlenih. Kot že rečeno, je motivov za delo toliko, kolikor je zaposlenih. Za 
prepoznavanje različnih pričakovanj zaposlenih so z namenom grupiranja teh 
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pričakovanj, potrebne raziskave. Vemo, da so motivi za delo zaposlenih, ki jim do 
upokojitve manjka le nekaj let, popolnoma drugačni od tistih, ki so komaj vstopili v 
podjetje. V neki kalifornijski banki so tako z raziskavami motivov za delo in njihovo 
analizo glede na posamezne segmente prišli do presenetljivih rezultatov (Šmid 2005). 
Odkrili so namreč korelacijo med zadovoljstvom (ki se je odražalo v nižji fluktuaciji) in 
delovno uspešnostjo. Med bolj uspešnimi zaposlenimi je bila fluktuacija precej nižja in 
je padala z vsakim višjim razredom uspešnosti. Vendar so rezultati pokazali, da se 
fluktuacija naenkrat in precej dvigne v drugem razredu uspešnosti, med drugimi 10% 
najbolj uspešnih. Podjetje je torej izgubljajo svoj drugi decil najbolj uspešnih 
zaposlenih. Nadaljnja analiza je pokazala, da sistem nagrajevanja ni bil prilagojen 
dejanskim pričakovanjem posamezne skupine zaposlenih (v tem primeru iz drugega 
najbolj uspešnega razreda). Sistem nagrajevanja zaposlenih v podjetju je omogočal 
nagrajevanja z delniškimi opcijami zgolj 10% najbolj uspešnih posameznikov, kar je 
drugih 10% tako močno prizadelo, da je bila fluktuacija v tem razredu precej višja, kot 
bi predpostavljali na podlagi korelacije med delovno uspešnostjo in (ne)zadovoljstvom. 
Pomembnost prepoznavanja dejanskih motivov za delo je torej ključna pri gradnji 
sistemov nagrajevanja in celo širše, pri gradnji korporativnega in prilagojenega okolja. 
Vseh ne žene ista želja, zato se moramo zavedati razlik med ljudmi in jih tudi upoštevati 
(Šmid 2005). 
 

2.5 Pomembni dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih 
 

Pomembni dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu so plača, nagrajevanje v 
obliki bonitet in pohval, napredovanje, izobraževanje, odnosi s sodelavci, letni osebni 
razgovori z zaposlenimi, delovni pogoji, delovni čas, stalnost zaposlitve, ugled dela, 
pripadnost zaposlenih, organizacijsko vzdušje, organizacijska kultura. Posamezni 
dejavniki so pomembni tako za zaposlene kakor tudi za delodajalce oz. vse, ki jih 
delovanje organizacije zadeva, npr. posamezniki, teami, notranji podjetniki itd. Ti ljudje 
vrednotijo delovanje podjetja po svojih interesih. Če se delovanje organizacije sklada z 
njihovimi interesi, ki izvirajo iz njihovih potreb, so zadovoljni, v nasprotnem primeru 
zadovoljstvo upade, kar se odraža na uspešnosti delovanja organizacije. Zavzemanje 
vodstva za upoštevanje dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, bo 
vzpodbudilo zavzemanje zaposlenih za čimboljšo izvedbo nalog in lahko pripomore k 
rasti podjetja (Tavčar 2006, 54-55; Antončič 2008, 96). Plača, ki je za večino zaposlenih 
glavni vir preživetja, je nedvomno pomemben dejavnik zadovoljstva zaposlenih, 
nikakor pa ni odločilen dejavnik. Za to so potrebni tudi drugi dejavniki, kot so npr. 
organizacijsko vzdušje, odnosi s sodelavci itd. Posamezni dejavniki so podrobneje 
opisani v nadaljevanju (plača, nagrajevanje v obliki bonitet in pohval, napredovanje, 
izobraževanje, odnosi s sodelavci, letni osebni razgovori z zaposlenimi, delovni pogoji, 
delovni čas, stalnost zaposlitve, ugled dela, pripadnost zaposlenih, organizacijsko 
vzdušje, organizacijska kultura). 
 

2.5.1 Plača 
 

Za večino zaposlenih je plača poglavitni razlog dela in temeljni vir preživljanja, za 
delodajalca pa predstavlja visoke stroške delovne sile. Kako delavec pojmuje plačo, in 
ali je pravična z vidika kakovosti njegovega življenja, je relativna kategorija. Pravičen 
sistem plač zahteva za enako delo enako vrednotenje. Po vzorih iz tujine je tudi pri nas 
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prišlo v navado, da so zaposleni zraven plač deležni raznih drugih ugodnosti, praviloma 
več, če so višje na hierarhični lestvici. Plača lahko spodbuja tekmovalnost, poveča 
zadovoljstvo in lojalnost zaposlenih, vendar pa jo navadno ne cenijo dovolj in jo 
obravnavajo kot nekaj samoumevnega (Kavar Vidmar 1995, 210-215). Plača pomeni 
zaposlenemu kratkoročno materialno zadovoljstvo, dolgoročno varnost, družbeni status 
in pozornost do osebnih uspehov. Delovnopravni predpisi opredeljujejo plačo kot 
pravico zaposlenega za opravljeno delo, ki izhaja iz delovnega razmerja. Njena sestava 
in višina morata izhajati in temeljiti na določenih predpisih ter pogodbi o zaposlitvi. 
Sestoji se iz osnovne plače, dodatkov oz. variabilnega dela glede na dosežene rezultate 
in uspešnost poslovanja. Osnovna plača se določi glede na zahtevnost dela. Koliko 
konkretno znaša, je prepuščeno kolektivnim pogodbam. V slovenskih podjetjih še 
vedno prevladuje osnovno plačilo po času. V tujini je vse bolj v veljavi plača po učinku, 
z relativno visokim variabilnim delom. To je pokazala tudi raziskava o nagrajevanju v 
slovenskih podjetjih: pri nas prevladuje največ 20 odstotkov variabilnega dela plačila, 
odvisnega od osebne uspešnosti, medtem ko je v tujini oz. Evropi v nekaterih podjetjih 
80 odstotkov odvisnih od delovne uspešnosti (Brečko 2005, 73). Plača se običajno 
nanaša na zaposlenega, čeprav pri njenem določanju igra vlogo tudi delovno mesto 
(področje), na katerem dela. Največjo vlogo pri določanju višine plače pa igrajo tržne 
razmere, ponudba in povpraševanje po določeni delovni sili (Černetič 2001, 47). 
Vsekakor pa velja poudariti, da plačilo za delo vedno deluje kot higienik in ne kot 
motivator. Tako plača lahko zgolj preprečuje nezadovoljstvo posameznika in ga odvrne 
od razmišljanja o drugi službi, nikakor pa ni odločilen dejavnik zadovoljstva zaposlenih. 
Za to so potrebni drugi materialni in nematerialni motivatorji oz. dejavniki. Dolgo je 
veljalo mnenje, da je denar - plača edini materialni motivacijski dejavnik, vendar pa 
aktualne  raziskave kažejo, da kar precejšen del zaposlenih vidi boljše motivatorje v 
nedenarnih bonitetah oziroma nagradah. Prav zaradi tega bi moral delodajalec posvetiti 
več pozornosti dejstvu, da dajejo finančni stimulansi pogosto kratkoročne učinke. Tukaj 
izhajamo iz tega, da denar ni za vsakega zaposlenega enako učinkovito motivacijsko 
sredstvo, saj enega bolj motivira denar, drugega pa več prostega časa (Majstorovič 
2007). Poleg plače oz. neposrednih denarnih prihodkov, ki so izplačani v denarju, 
poznamo še druge materialne motivacijske dejavnike, t. i. posredni prihodki (premije, 
bonusi, dodatki itd.), ki prispevajo k višjemu individualnemu materialnemu standardu 
zaposlenih. Plača kot motivator sodi v pristojnost delodajalcev in ne delojemalcev. 
Plačni sistem morajo delodajalci oblikovati tako, da bo pomenil enega od motivacijskih 
dejavnikov v delovnem okolju. Vprašanje je torej, ali je naša zakonodaja prilagojena 
sodobnim izzivom ravnanja z zaposlenimi v organizacijah (Franca in Lobnikar 2008, 
50). Zakon o delovnih razmerjih določa, da je plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi 
sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki in morebitnih drugih vrst plačil, 
če je tako določeno s kolektivno pogodbo (Uradni list RS 103/07). Vse več zaposlenih 
dobiva plačila v kombinirani obliki fiksne plače, provizije in bonusov, kar omogoča 
stabilnost v zaslužkih. Osebni dohodek za osebno porabo motivira s količino, ki 
zagotavlja premik v ravni življenjskega standarda oz. zagotavlja večjo kupno moč 
(Uhan 2000, 32). Kljub temu pa številne raziskave kažejo, da sta prav nagrajevanje in 
priznavanje dosežkov področji, s katerimi so zaposleni v slovenskih podjetjih najmanj 
zadovoljni. Pri tem pogosto ne gre samo za višino plače in drugih denarnih nagrad, 
ampak za njeno sestavo oz. sistem nagrajevanja. Merljivi in z rezultati povezani kriteriji 
nagrajevanja pri nas so redki pri oblikovanju plač zaposlenih. Glavni razlog je ta, da 
mnogi vodje ne znajo postavljati ciljev. Temu primerna so tako tudi merila 
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nagrajevanja, zaposleni pa zato nezadovoljni, saj sistem ne prepozna in spodbuja 
kakovosti njihovega dela. Raziskava o najboljših evropskih podjetjih kljub temu kaže, 
da ti pogosteje nagrajujejo variabilno. Do razlik prihaja tudi pri uporabljenih merilih 
(poudarjajo ustrezne kompetence posameznikov, raven odgovornosti in tržno 
primerljivost plač v panogi, nasprotno pa ne upoštevajo števila delovnih let zaposlenih, 
kar se zdi pomemben dejavnik polovici sodelujočih slovenskih podjetij (Merkač Skok 
2008, 206). Plačni sistem temelji na formalnopravnih osnovah določanja plač v 
organizaciji (zakon, kolektivne pogodbe, dogovori). Določa tarifne skupine in plačilne 
razrede in tako oblikuje relativno zahtevnost delovnih mest, razpone in druge 
značilnosti. Običajno ločimo plače po kolektivnih in individualnih pogodbah. 

 Plače so sredstvo, s katerim je mogoče iz zaposlenih izvabiti določene dejavnosti. Z 
različnimi načini plačevanja lahko iz zaposlenih izvabimo različne aktivnosti. 
Prevladujoča načina plačevanja zaposlenih sta plačevanje po času in plačevanje po 
učinku. Drugi sistemi so npr. plačevanje po stažu, odvisno od uspešnosti posameznika, 
odvisno od doseženega dobička itd. Nastajajo pa tudi vedno novi sistemi, s katerimi 
želijo organizacije spodbuditi pozitivne reakcije zaposlenih. Povečanje plače ne vodi 
nujno do večje produktivnosti. Zato je pomembno upoštevati nekatere postavke 
delovanja materialnega dejavnika in sistem plač na produktivnost individualnega dela in 
učinka dela (Lipičnik in Možina 1993, 48). Uspešno opravljeni sistemi plač in 
nagrajevanja so ključni procesi, ki omogočajo transformacijo strateških poslovnih ciljev 
in podjetniških vrednot v delo oz. delovne rezultate (Zupan 2006, 3). Zato imajo naša 
podjetja na tem področju še velike potenciale pri razvoju denarnega, materialne in še 
posebej nedenarnega nagrajevanja. Pomembno vprašanje je ustrezen razvoj kadrovske 
strategije, uporaba možnosti fleksibilnega nagrajevanja in ga primerno vključiti v 
poslovno strategijo (Majstorovič 2007). 
  

2.5.2 Nagrajevanje v obliki bonitet in pohval 
 

Za podjetje in zaposlene je zelo pomemben sistem drugega nagrajevanja poleg plače 
oz. osebnih dohodkov, t. i. posredne finančne nagrade in nefinančne nagrade (priznanja, 
pohvale, dosežki, osebni in intelektualni razvoj ter različne ugodnosti pri delu). 
Delodajalci lažje pridobivajo novo konkurenčno delovno silo, zaposlenim pa prinese 
razne ugodnosti. Ugodnosti pri delu pa pomenijo boljše zdravstveno varstvo, možnost 
letovanja v počitniških zmogljivostih podjetja po ugodni ceni in druge prednosti (na 
primer razna zavarovanja, ugodnosti pri najemanju kreditov, popusti pri nakupih, 
fleksibilni delovni čas, službeno vozilo, telefon, računalnik tudi za uporabo v zasebne 
namene itd.). Te ugodnosti pomenijo zaposlenim sestavino nagrajevanja, ki jo lahko 
prejmejo kot dodatek k plači.  Med nagrade, ki niso neposredno v denarni obliki, sodijo 
tudi na primer strokovne revije, udeležba na mednarodnih konferencah ipd. Kljub 
uporabi nedenarnih nagrad je za večino podjetij sistem nagrajevanja pomemben 
dejavnik za pridobivanje, motiviranje in ohranjanje zaposlenih v delovnem razmerju. 
Sistem nagrajevanja se med podjetji razlikuje zaradi različnih značilnosti organizacij in 
okolja (Treven 2001, 247-248). Za delodajalce pomenijo odločitve, ki jih ti sprejmejo v 
povezavi z nagrajevanjem, dejavnik, ki vpliva na stroške poslovanja njihovega podjetja 
in na sposobnost prodaje proizvodov po konkurenčni ceni na tržišču. Odločitve, ki se 
nanašajo na nagrajevanje, vplivajo tudi na sposobnost delodajalca, da tekmuje za 
zaposlene na trgu delovne sile. Nagrada, ki jo ta zagotavlja zaposlenim delavcem, 
namreč lahko privabi ali odvrača novi kader, že zaposlene pa obdrži v delovnem 

22 



Teorija zadovoljstva zaposlenih 
 

razmerju ali povzroči njihov odhod iz podjetja (Mulej 1986, 442). Dajanje pohval v 
obliki priznanj, nagrad in napredovanja pozitivno vpliva na večjo zadovoljstvo in 
zavzetost za delo, saj s tem zaposleni zadovoljujejo potrebo predvsem po potrditvi pred 
drugimi (Lipičnik in Možina 1987, 141). Finančno nagrajevanje v podjetju je velikokrat 
zelo omejeno, zato morajo zaposleni najti druge oblike nagrajevanja. Velikokrat so prav 
priznanja in pohvale učinkovitejši način motiviranja zaposlenih, kot povišanje plače, še 
posebej, če je pohvala izrečena v javnosti (Denny 1997, 122). Pogosto je tudi večletna 
zvestoba podjetju povod za nedenarno nagrajevanje. V Revozu so npr. oblikovali sistem 
priznavanja dosežkov zaposlenih, z željo okrepitve vrednot, opredeljene v strateškem 
načrtu. Letno na podlagi vnaprej določenih meril nedenarno nagradijo petino 
zaposlenih, javno pa se zahvalijo zaposlenim, ki v podjetju vztrajajo vrsto let. Tako 
priznavajo posameznikova prizadevanja in podpirajo njihovo strokovno in osebno rast. 
Večja kot je motivacija posameznika za delo, več različnih potreb lahko zadovolji. 
Potrebno je upoštevati, da želijo zaposleni z delom zadovoljiti veliko različnih potreb, 
ne samo eksistenčnih in materialnih. Vse pomembnejše postajajo potrebe 
individualnega razvoja, potrditev lastnih sposobnosti in samostojnosti pri delu (Glasser 
2000). Dober način motivacije mora podpirati ustrezen sistem nagrajevanja, da bi 
zagotovili dolgoročno usmerjenost zaposlenih za doseganje čim boljših delovnih 
uspehov. Sistemi nagrajevanja imajo dve pomembni vlogi. Prva je neposredno 
motiviranje, da zaposleni v svoje delo vlagajo več truda, tako podjetje prepozna njihove 
sposobnosti. Druga vloga nagrajevanja pa naj bi posredno pripomogla k večji 
predanosti, samoiniciativnosti, motiviranosti zaposlenih, ki čutijo, da so za svoj trud 
pravično nagrajeni. Sistem nagrajevanja zagotavlja izpolnitev obljub in uresničitev 
pričakovanj zaposlenih. Tako lahko organizacije ohranijo visoko stopnjo motivacije 
zaposlenih. »Sistem nagrajevanja najpogosteje pomeni usklajeno politiko, in prakso 
neke organizacije, da bi nagradila svoje zaposlene glede na njihov prispevek, zmožnosti 
in pristojnosti in tudi glede na njihovo tržno ceno.« (Lipičnik 1998, 194). 
 

2.5.3 Napredovanje  
 

V podjetju bi naj imeli možnost napredovanja pod enakimi pogoji vsi zaposleni, 
napredujejo pa lahko zmeraj le najboljši, da sistem ne izgubi svoje motivacijske moči. 
Na organizacijskem nivoju je potrebno oblikovati dolgoročni načrt potreb za ključna 
področja, spremljati razvoj potencialnih kandidatov in jih ustrezno usposabljati. 
Strokovno pripravljen sistem napredovanja mora imeti dovolj ravni, da lahko 
posameznik razvija svoje potenciale in jih nadgrajuje z uspešnostjo svojega dela. 
Horizontalno napredovanje se kaže v opravljanju zahtevnejših del v okviru delovnega 
programa, višjem socialnem položaju in nazivu delavca, višji plači, materialnih in 
nematerialnih dobrinah ter koristih. Običajno je pogojeno z ustrezno strokovno 
izobrazbo, dodatnim funkcionalnim znanjem, pridobljenimi delovnimi izkušnjami itd. 
Posameznik dobi večji obseg odgovornosti, samostojnosti in zahtevnosti dela (Zeni 
1995, 272). Vertikalno napredovanje temelji na strokovni usposobljenosti za 
zahtevnejše vodstveno delovno mesto in zahteva menedžerska znanja skladno z 
organizacijsko strukturo oz. vodstveno hierarhijo. Pri tem se posamezniku spremenita 
plača in status. Stopenj vertikalnega napredovanja je toliko, kolikor je nivojev vodenja v 
podjetju. Sistem napredovanja mora biti povezan in podprt z ustreznim sistemom 
nagrajevanja. Zaposlene mora motivirati za njihov strokovni in delovni razvoj, zato 
mora biti oblikovan tako, da ne glede na to, ali gre za formalno napredovanje ali pa le za 
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izpopolnjevanje za sedanje delovno mesto izpolnjuje določene lastnosti. Sistem mora 
biti standardiziran, poznan, sprejet med zaposlenimi in učinkovit z vidika potreb po 
razvoju kadrov. Vsebovati mora v naprej znana merila napredovanja, ter zahteve, ki so 
povezane z izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem. Vsako napredovanje 
mora biti povezano s povečano zahtevnostjo oz. odgovornostjo dela, ki ga posameznik 
opravlja, temeljiti mora na oceni dotedanje delovne uspešnosti in na oceni njegovih 
potencialnih razvojnih možnosti (Možina idr. 1998, 53-60). Sistem napredovanja mora 
torej biti prilagodljiv spremembam na trgu dela. Gre za proces, s katerim podjetje 
usklajuje ravnovesje med posameznikovimi zaposlitvenimi cilji, sposobnostmi in 
kadrovskimi potrebami podjetja. Takšno načrtovanje zagotavlja kontinuiteto dela in 
doseganje zastavljenih ciljev podjetja. Zato napredovanje ne sme biti samoumevno, 
ampak mora pomeniti spodbudo zaposlenim, da so še boljši. Sicer lahko iz podjetja 
odide nekdo, ki je sposoben, zaradi nekoga, ki to ni. Uspešnost zaposlenih je potrebno 
ugotavljati v določenih časovnih intervalih. Prepogosto ocenjevanje je neracionalno in 
povzroča nenehne razprave o delovni uspešnosti in o plačah. Druga skrajnost pa so 
predolga časovna obdobja, ki zmanjšujejo učinkovitost celotnega sistema zaradi 
zmanjšanja motivacije zaposlenih (Karan 2007). Posamezniki, ki so pri delu uspešni in 
pogosto dobro ocenjeni, lahko v urejeni organizaciji računajo s tem, da je njihova 
uspešnost eden izmed kriterijev, ko se bo presojala možnost horizontalnega ali 
vertikalnega napredovanja. Spremljanje in ocenjevanje delavcev je hkrati kriterij za 
napredovanje. Ocenjevanje delovne uspešnosti je del sistema motivacije zaposlenih v 
organizaciji. Za utemeljitev napredovanja se uporabijo ocene delovne uspešnosti 
posameznika med letom. Izvajati se morajo tudi usmeritveni razgovori LOR t. i. letni 
osebni razgovori o delu med posameznikom in nadrejenim. Če pride do predloga za 
napredovanje, se ugotovitve tega razgovora zabeležijo (Merkač Skok 2005, 207). 
Napredovanje je v bistvu podsistem razvoja kadrov. Gre za proces soodvisnosti med 
napredovanjem, delovno uspešnostjo in razvojnimi sposobnostmi zaposlenega. 
Napredovanje pomeni usposabljanje zaposlenega na višji stopnji, pri čemer je potrebno 
zagotoviti dovolj diferencialnih možnosti za izpopolnjevanje, da bi zagotovili potrebe 
posameznikov. Napredovanje je tesno povezano s kariernim razvojem zaposlenih, ki je 
tudi najpomembnejša odgovornost managementa (Vidič 2008, 57). Organizacije bi naj 
za vsakega zaposlenega izdelale individualni razvojni načrt oz. dolgoročno načrtovanje 
njihove kariere, ki vsebuje tudi vključevanje vodstva v programe npr. mentorstva, 
svetovanja in projektnega vodenja. Tako bi organizacije pripomogle k razvojni 
usmerjenosti zaposlenih (k vodenju, strokovnemu reševanju problemov, spremembam, 
avtonomiji in ustvarjalnosti). Inovativni posamezniki imajo največjo možnost za razvoj, 
dosegajo visoko stopnjo kvalitete in kvantitete, predstavljajo skupino zaposlenih, ki jo 
je najtežje zadržati v organizaciji. Zaradi morebitnega slabega vodenja in okolja, ki jim 
ne ustreza, lahko postanejo nezadovoljni. Zato je njihovo uspešnost potrebno ustrezno 
obravnavati, dati jim možnost hitrejšega pridobivanja kompetenc in napredovanja (Joy-
Matthews, Megginson in Surtees 2004, 236-243; Lobnikar 2006 ). Za zaposlenega 
pomeni napredovanje motiviranje za neprestano strokovno izobraževanje in razvoj, 
prispeva k lojalnosti dobrih kadrov, spodbuja tekmovalnost, povečuje zadovoljstvo in 
zavzetost zaposlenih. Napredovanje torej pripomore k doseganju boljših delovnih 
rezultatov, omogoča višjo plačo in priznanje za uspešno delo, višji socialni položaj in 
manjšo nevarnost za izgubo zaposlitve. Splošna merila, ki se lahko uporabljajo za 
napredovanje in prispevajo k kakovostnejšemu delu in uspešnejšemu poslovanju so npr. 
možnost razporeditve zaposlenega tudi na druga področja v okviru njegovega poklica 
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ali izven njega, hitro dojemanje novosti in sposobnost prilagajanj novim razmeram, 
obvladovanje dodatne količine znanj od predpisane, dolgoročno doseganje dobrih 
delovnih rezultatov (Zeni 1995, 272). V praksi se pogosto dogaja, da se zaradi 
napredovanja posameznika ostali sodelavci počutijo ogroženo. Zato je kultura podjetja 
pomembna tudi pri spodbujanju osveščenosti, da z napredovanjem vsakega 
posameznika dolgoročno pridobijo  vsi zaposleni. Podjetja imajo možnost pridobiti 
vedno bolj usposobljene ljudi, vendar jim morajo tudi omogočati nadgradnjo njihovega 
znanja, razvoj ter napredovanje. Gre za nekakšno vzročno – posledično povezavo, ki se 
zrcali na trgu dela. 

Podjetniška miselnost je torej najpomembnejša za vzpostavitev sistema 
napredovanja. V dinamičnem poslovnem svetu ne šteje več obremenjenost s klasičnimi 
sistemi, ki so predvsem povezani s številom let izkušenj in stopnjo izobrazbe. V 
ospredje prihaja individualnost in napredovanje mora biti prilagojeno vsakemu 
posamezniku (Karan 2007). Nekateri posamezniki si želijo vertikalnega napredovanja, 
vendar to ni vedno možno, če ni na voljo nobenega za to ustreznega delovnega mesta v 
podjetju. Ker tako ne morejo doseči svojih pričakovanj, lahko postanejo nezadovoljni, 
zmanjša se samoiniciativnost, pade motivacija in kvaliteta dela. Da se to ne bi zgodilo, 
oz. da bi našli zadovoljstvo kljub temu, da nimajo te možnosti, obstaja možnost 
horizontalnega napredovanja, kjer se širi spekter znanj in usposobljenosti. To lahko 
vpliva na variabilni del plače in lastno zadovoljstvo (Auer 2008, 37). 
 

2.5.4 Izobraževanje  
 

Izobraževanje zaposlenih posredno vpliva na njihovo zadovoljstvo in motiviranost 
ter neposredno na individualne sposobnosti za delo. Tudi višina plače je pogosto 
odvisna od stopnje posameznikove izobrazbe. Delo, ki zahteva višjo stopnjo 
strokovnosti, je običajno bolj zanimivo, fizično manj naporno, statusno višje 
ovrednoteno in povezano z različnimi materialnimi in nematerialnimi ugodnostmi 
(Možina 1983, 230-244). Proces permanentnega izobraževanja v organizaciji lahko 
definiramo kot mrežo dogodkov in aktivnosti za razvoj individualnih zmožnosti ljudi 
(Treven 1998, 252). Znanje se spreminja veliko hitreje kot v preteklosti, zato so 
vprašanja usposabljanja in izobraževanja toliko bolj aktualna. Čutiti je razkorak med 
tem, kar naučijo v šolah in tistim, kar potrebujemo v praksi. Izobraževanje v podjetjih 
vpliva na razvoj individualnih zmožnosti ljudi. Danes je trend izobraževanja 
usposabljanje za delo v teamih in šolanje za fleksibilno vedenje. S tem se spreminja tudi 
razmišljanje posameznikov, saj se management zaveda hitrih sprememb in jim posveča 
vedno več pozornosti. Pri usposabljanju za teamsko delo je poudarek na usmerjanju in 
pospeševanju aktivnosti, kjer zaposleni s svojim sodelovanjem predstavljajo delček 
mozaika. V teamu je lahko veliko fleksibilnosti in kreativnosti, če je pravilno usmerjeno 
voden. Ne gre za klasično, hierarhično vodenje, vloga vodje ni nujno ključnega pomena, 
vodja je le povezovalec in spremljevalec dogajanj (Lipičnik 1998, 272). Nekateri 
zaposleni so uspešni le v okviru teama. Zaradi posebne klime v teamu so zaposleni tudi 
pripravljeni delati veliko več kot pri individualnem delu in navadno dosegajo 
kakovostnejše rezultate. Usposabljanje in razvoj je planiran napor, da bi zaposleni 
pridobili lastnosti povezane z delom in tako izboljšali rezultate dela (Brajša 1993, 89-
104). Da je vlaganje v razvoj zaposlenih izredno pomembno za organizacijo, kaže tudi 
nedavna ocena, da v ZDA organizacije porabijo okrog šestdeset milijard dolarjev letno 
za notranje programe usposabljanja, treningov in izobraževanja (Merkač Skok 2008, 
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200). Managerji bi morali usmerjati zaposlene v smeri, ki spodbuja njihov največji 
možni napredek in rast. Na ta način se širijo tudi meje njihovih odgovornosti. 
Kadrovska dejavnost se glede na organiziranost podjetja izvaja v kadrovskem oddelku, 
v povezavi z vodstveno funkcijo. Zaposleni so živ organizem, ki ga je potrebno nenehno 
spremljati, oblikovati in razvijati. Razvoj zaposlenih vključuje predvsem dejavnosti 
učenja, izobraževanja in usposabljanja (Florjančič in Vukovič 2001, 47). Če 
predpostavimo, da se zaposleni izobražujejo predvsem na lastno željo in lastno pobudo, 
zaradi zadovoljevanja svojih notranjih potreb, pa gre pri usposabljanju za to, da 
skušamo zagotoviti boljše in uspešnejše izvajanje konkretnega dela. To je predvsem v 
interesu organizacije in povzroča tudi visoke stroške, vendar je zaradi tehnoloških in 
drugih sprememb nujno in neizogibno. Čeprav se zaposleni bojijo kakršnih koli 
sprememb, morajo slediti novostim na svojem področju, saj na ta način raste tudi njihov 
ugled in ugled organizacije. Danes si je nemogoče predstavljati prodajalca rezervnih 
delov, ki ne bi znal iz računalniške baze naročiti potrebnega rezervnega dela ali 
mehanika, ki ne bi vedel, kaj početi z novim preizkuševalcem. V svoji delovni karieri bi 
zaposleni morali biti pripravljeni na (pre)usposabljanje vsaj štiri do petkrat (Merkač in 
Možina 1998, 475). Namen razvoja in usposabljanja je izboljšati opravljanje del in 
učinkovitost zaposlenih. Za učinkovito prilagajanje spremembam je v organizaciji 
potrebno izvajati aktivnosti na področju planiranja in razvoja kadrov. Razvoj zaposlenih 
je sistematičen in načrtovan proces, priprav, izvajanj in nadzorovanja vseh kadrovsko-
izobraževalnih postopkov in ukrepov, namenjenih strokovnemu in osebnemu razvoju 
zaposlenih. V procesu vrednotenja se definirajo pričakovanja, ki naj bi jih zaposleni 
dosegli. Pri izobraževanju in usposabljanju je pomembno obravnavati posameznika kot 
celoto. Celovitost osebnega razvoja pomeni, da posameznik posveča dovolj pozornosti 
strokovnemu, delovnemu in osebnemu razvoju (Mihalič 2006, 198). Izobraževanje je 
nujno tako za posameznike kakor tudi za organizacijo. Ta proces mora biti trajen in 
neprekinjen, sicer posamezne izobraževalne akcije ne bodo dale želenih rezultatov. 
Glede na turbolentnost okolja, se morajo organizacije odzivati in učiti vse hitreje, da bi 
dosegle uspešnost. Sposobnost prepoznati v zaposlenih vse njihove rezerve, potenciale, 
želje imajo samo dobri kadrovski strokovnjaki. Rezultate izobraževanja je potrebno 
spremljati in preverjati, da se ugotovi, ali je zastavljena pot dobra, se dosegajo želeni 
rezultati in ali so končni cilji doseženi. Podjetje prilagodi način izobraževanja in 
usposabljanja okolju. Če gre za stabilno okolje, lahko izobraževanje poteka počasi, v 
nestabilnem okolju pa mora biti organizacija pripravljena na hitre reakcije. 
Izobraževanje je tudi vrednota in del kulture. Spodbujati in nagrajevati je potrebno vsak 
poskus, ki pospešuje proces pridobivanja znanja, saj je to edina prava pot (Jereb 1998, 
83). Usposabljanje je po eni strani nagrada za podjetje in notranje podjetnike, po drugi 
strani pa nuja za uspešno delovanje v prihodnosti (Antončič 2008, 100). 

 Zakaj se pravzaprav izobraževati tudi po tem, ko smo pridobili neko formalno 
izobrazbo? Izobraževanje ljudi skozi vse življenje (Ferjan 1999, 12) je nujno zato, ker: 
 

- spremembe v družbi omogočajo, oz. zahtevajo nov način življenja, 
- soočeni smo z dejstvom, da prihaja do novih in novih odkritij, čas od odkritja do 

uporabe pa se drastično krajša. 
 

V družbi znanja je na prvem mestu intelektualni kapital. Pomen pojava »učeče se 
organizacije« je v tem, da se vzpostavi povezava med posameznikom, organizacijo in 
učenjem. V znanju je moč, zato je potrebno nenehno prizadevanje za izobraževanje in 
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veliko pozornost nameniti mlajšim zaposlenim, da bi se preko šol in drugih načinov 
poslovnega izobraževanja usposabljali za prevzem najodgovornejših del v podjetju. 
Potrebno je usmerjeno delovanje za izpopolnjevanje zaposlenih, da bi zagotovili 
odličnost pri delu in osebno rast vsakega posameznika. Tako izobraževanje zaposlenih 
lahko delodajalec uporabi kot zelo pomembno obliko nematerialnega motiviranja 
zaposlenih. Zaposlenim, ki želijo napredovati v svoji karieri, pomenijo možnosti 
izobraževanja veliko. V vsakem primeru pa mora delodajalec tudi tistim zaposlenim, ki 
so zainteresirani in se udeležujejo takšnih izobraževanj zagotoviti ustrezno stimulacijo v 
obliki nagrad ter vodstveni kader na različnih nivojih spodbujati k zagotavljanju 
sistematičnega prenosa znanja v podjetju. 

Različne raziskave slovenskih podjetij kažejo nasprotno sliko, in sicer, da 
sistematičnega pretoka znanja med različnimi hierarhičnimi nivoji praktično ni, saj med 
seboj večinoma komunicirajo le vodje oddelkov ter podrejeni v teh oddelkih, oziroma 
da znanje ostaja v posameznem oddelku. Podatki kažejo, da se večina podjetij s 
prenosom znanja ne ukvarja sistematično, da vodstvo ne razume potrebe po prenosu 
znanja, kar ustvarja slabo organizacijsko vzdušje. Na tem področju so bolj učinkovita le 
visokotehnološka in informacijska podjetja ter podjetja, ki v večji meri delujejo v 
mednarodnem okolju (Majstorovič 2007). 
  

2.5.5 Odnosi s sodelavci 
 

Odnosi s sodelavci je glede na pomembnost za zadovoljstvo zaposlenih v 
organizaciji eden izmed najpomembnejših dejavnikov. Ti odnosi so odvisni od stopnje 
razvitosti demokracije, od delovne in kulturne ravni in od osebnosti posameznikov 
oziroma članov organizacije. Zlasti pomembno je ustvarjati odnose sodelovanja v 
organizaciji. Dobri odnosi s sodelavci so pogoj za osebno zadovoljstvo in uspeh v 
mnogih poklicih. Zaposleni, ki zaradi različnih vzrokov niso zmožni ustvariti 
zadovoljivih odnosov s sodelavci, občutijo tesnobo, depresijo, odtujenost in 
osamljenost. Počutijo se nezadovoljni, nemočni, izolirani in imajo kompleks 
manjvrednosti. Njihovi poskusi, da bi navezali in vzdrževali stike, se navadno končajo z 
neuspehom. Stiki s sodelavci nam lahko olajšajo delo in pripomorejo k občutku 
uspešnosti ali pa so izvor frustracij in občutkov neuspeha (Možina 2002, 23). Sodobna 
organizacija ima zapleteno strukturo in opravlja številne različne funkcije. Zato mora v 
procesu dela usklajevati in povezovati mnoge oblike in spoznanja znanstvenih metod in 
tehnik. V težišču tega povezovanja je človek s svojimi aktivnostmi, stališči in vedenjem. 
Razmerja med ljudmi so osnova, na kateri temelji tudi sodobno vodenje. Uspešen vodja 
mora obvladovati zelo zapletena znanja o človeku in jih v praksi tudi uporabljati. 
Odnose s sodelavci lahko opredelimo kot način medsebojnega komuniciranja med člani 
iste organizacije. Možno pa je tudi širše razumevanje medsebojnih razmerij, npr. da 
ljudje spremenijo svoje obnašanje, ko postanejo del neke skupine. Zaposleni sprejemajo 
v skupini tudi neka stališča, norme in mišljenja drugih. Širše razumevanje omogoča 
spoznati vsebino odgovornosti v odnosu na cilje. Pri tem je potrebno podpirati 
delovanje skupin, ki so objektivni nosilci napredka in odstraniti vpliv skupin, ki 
onemogočajo nadaljnji razvoj in dolgoročno perspektivo. To je trajna dolžnost vodstva. 
Zaposleni in vodstvo navadno premalo poznajo in uporabljajo psihološke mehanizme. 
Za izboljšanje odnosov s sodelavci skrbijo v nekaterih velikih podjetjih industrijski 
psihologi. Vendar rezultati njihovih raziskav pogosto premalo zanimajo zaposlene, ki bi 
jih morali uporabljati (Florjančič in Kavran 1992, 221-238). Poglobljen in odkrit 
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razgovor z vodjo pomaga zaposlenim razjasniti, kakšna je njihova vloga in kaj se od 
njih pričakuje. Zaposlenemu pomeni takšen pogovor priznanje, potrditev, spoštovanje, 
upoštevanje, hkrati pa tudi, da so za organizacijo koristni in zaželeni (Majcen 2004, 28). 
Zaposleni bodo tako pripravljeni povedati svoje mnenje in stališča ter bodo sprejemali 
koristne predloge, če bo vzpostavljeno iskreno medsebojno zaupanje. Odnos vodij do 
svojih sodelavcev, do sebe, do svoje vizije, do svojih napak, določa razvoj in rast 
zaposlenih. Razvoj vedenja vodje ima pozitiven učinek na opravljanje del in 
razpoloženje zaposlenih (Mesiti 2003, 114). Če želimo navezovati, razvijati in ohranjati 
dobre odnose s sodelavci, moramo poznati nekaj temeljnih sposobnosti, in sicer 
medsebojno poznavanje in zaupanje, komuniciranje, med osebno sprejemanje in 
potrjevanje ter konstruktivno reševanje konfliktov v zvezi z odnosom (Možina 2002, 
23-28). Z odprto komunikacijo se je mogoče izogniti napačnim informacijam, 
razumevanju in sprejemanju. Zaposlene pogosto stimulira izmenjava idej in novih 
metod. Posameznikove socialne, intelektualne in strokovne zahteve je treba vedno 
upoštevati. Spretnosti za medsebojno sporazumevanje izvirajo iz preprostega dejstva, da 
smo si ljudje različni. Za dobro sodelovanje z različnimi ljudmi, je potrebno razumeti te 
razlike in se naučiti uporabljati ta spoznanja v praksi. Pri razvijanju spretnosti 
medsebojnega sporazumevanja koristi orodje za določanje osebnostnega profila, da bi 
lažje razumeli nekatere probleme in težave pri delu z ljudmi. Orodij za osebnostni profil 
je veliko, vsako obravnava različne značilnosti, odvisno od namena uporabe. Temeljno 
vodilo vseh teh orodij pa je vprašanje, kako sestaviti skupine, na podlagi katerih se 
lahko spoznajo podobnosti in razlike med ljudmi. To znanje se lahko uporabi kot vodilo 
pri razumevanju drugih in dobre medsebojne odnose s sodelavci (Welsby 2003, 56). Z 
zagotavljanjem prijetnega delovnega okolja, z možnostjo zdrave izmenjave idej, je 
mogoče zadovoljiti mnogo pomembnih socialnih zahtev (Miskell 1994, 69-72). Odnosi 
na delovnem mestu zelo pomembno opredeljujejo naše počutje v podjetju in 
zadovoljstvo z delom, ki ga opravljamo. Dokazano je, da prijetno telesno počutje 
pozitivno vpliva tudi na duševno. Zaposleni so pripravljeni menjati dobro plačane 
službe, če so odnosi v kolektivu slabi. Pozitivna naravnanost medsebojnih odnosov 
zmanjšuje stres na delovnem mestu, omogoča večje zaupanje in učinkovitost (Mayer 
1991, 120). 
 

2.5.6 Letni osebni razgovori z zaposlenimi 
 

Vrednosti podjetij danes ne merimo več samo s finančnim kapitalom. V ospredje je 
vstopil intelektualni kapital, ki predstavlja neizčrpen vir za konkurenčno prednost, 
uspešnost in rast podjetja. Vse to je terjalo nov pristop do upravljanja managementa 
človeških virov in sodobnejši koncept vodenja zaposlenih. V sodobnih podjetjih je 
vodenje zaposlenih na individualni ravni zelo pomembno, saj dobra komunikacija med 
vodjo in sodelavci vpliva na uspešnost celotnega podjetja. Sodelovanje pri oblikovanju 
ciljev podjetja in zadovoljevanje lastnih potreb pri zaposlenih sproža motiviranost tudi 
za uresničevanje skupnih ciljev. Zato so letni osebni razgovori sodobna oblika ciljnega 
vodenja zaposlenih, ki se vedno bolj uveljavlja zaradi prednosti, ki jih nudi podjetju z 
vidika spoznavanja zaposlenih in njihovih potencialov, ustvarjanja ugodne 
organizacijske klime ter predstavljajo dobro orodje za uresničevanje ciljev (Majstorovič 
2008). 

 Izvajanje letnih razgovorov je ključnega pomena, ko se ukvarjamo z ocenjevanjem 
uspešnosti pri delu, načrtovanjem nadaljnjega razvoja, izobraževanjem in kariere znotraj 
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podjetja. Na takšnem razgovoru naj bi vsak zaposleni od svojega neposredno 
nadrejenega izvedel, kako je zadovoljen z njegovim delom, kaj od njega pričakuje in 
kako lahko v prihodnje doseže še boljše rezultate. Mnogokrat je tovrsten pogovor edina 
priložnost, ki jo ima zaposleni enkrat na leto, da uskladi svoje želje in pričakovanja z 
zahtevami in pričakovanji nadrejenega oz. podjetja. Z rednim letnim razgovorom mora 
delodajalec predvsem težiti k motiviranju zaposlenih, da bi dobro razmislili o svojem 
delu in načrtih ter, da bi sami pripravili predloge za izboljšanje, kot tudi, da bi bili 
zaposleni bolj samostojni, odgovorni in samoiniciativni pri opravljanju nalog 
(Majstorovič 2008). Letni razgovor je terminsko opredeljeno in vsebinsko načrtovano 
srečanje, kjer poteka komunikacija med vodjo in zaposlenim o njegovem preteklem in 
sedanjem delu, možnem napredovanju in morebitnih spremembah, kjer bi naj zaposleni 
dobili jasne povratne informacije o svojih osebnih značilnostih in področjih za katera se 
bodo v prihodnje morali še usposabljati.  

Tako seveda dobijo osnovno orientacijo, kako jih delovno okolje presoja, sprejema 
in kaj od njih pričakuje, hkrati pa bolje vidijo svoje mesto v podjetju. Na tej osnovi tudi 
lažje prepoznajo svoje prednosti, ki se jih splača izkoristiti (Petkovšek 2008). Letni 
razgovor med vodjem in zaposlenim je neprecenljive vrednosti za počutje zaposlenih in 
za njihovo motivacijo. Če vodja kakovostno opravi to nalogo, doseže pri svojih 
sodelavcih tudi večjo stopnjo lojalnosti. Managerji se morajo zavedati, da so letni 
osebni razgovori lahko še učinkovitejši, upoštevajo sproščeno komunikacijo, svobodno 
izražanje mnenj ter iskrene informacije. Danes si večina podjetij prizadeva, da bi letne 
razgovore opravil vsak vodja z vsemi svojimi zaposlenimi, zaradi pozitivnih učinkov. 
Da se tak učinek ne bi izgubil, morajo podjetja izvajati, oz. ponavljati te razgovore 
redno, vsako leto. Zaposleni tako začuti nov zagon, energijo, samozavest, potrdi 
spoznanje, da je za podjetje zaželen član ter se dodatno poveča njegova stopnja 
zaupanja in sodelovanja. Tudi empirične raziskave potrjujejo, da je izvajanje letnih 
razgovorov resnično uporabno in učinkovito orodje, ki pripomore k uspešnejšemu delu, 
tako posameznikov kot skupin, ne glede na velikost in dejavnost podjetja. Ker letni 
razgovori predstavljajo najvišjo raven upravljanja s človeškimi viri, je priporočljivo to 
dopolniti še z aktivnostmi ciljnega vodenja in dobrim poznavanjem stopnje zadovoljstva 
zaposlenih oz. atmosfere v podjetju. Manager torej naj ne bi namenjal razgovora 
pretiranemu kritiziranju dela zaposlenega, temveč mora zaposlenemu pomagati pri 
zastavljanju skupnih ciljev ter ugotoviti stanje in izhodišče za izboljšave. Torej, če ciljev 
iz preteklega leta zaposleni ni uresničil, se je potrebno z njim pogovoriti o vzrokih in se 
določi novi rok za realizacijo (Majcen 2004, 52). Letni razgovor je postal pomembna 
tehnika vodenja, saj gre za način kreiranja skupne vizije, obstoja podjetja in 
informiranja posameznika, na kakšen način lahko prispeva k rasti celotnega podjetja. Če 
torej želimo učinkovito izvedbo letnih osebnih razgovorov, moramo zagotoviti, da ga 
izvajajo vsi vodje, da se vzpostavi medsebojno zaupanje, se zagotovi miren nevtralen 
prostor in potreben čas, da je vodja na razgovor vsebinsko in psihično pripravljen. 
Vodja naj svojo nadrejenost izkazuje s svojo strokovnostjo, odgovornostjo in 
osebnostno zrelostjo. Zaposleni mora biti o pogovoru pravočasno obveščeni, seznanjen 
naj bo tudi z namenom, potekom in s vsebino pogovora. Priporočljivo je, da mu 
nadrejeni predhodno poda vprašalnik, na podlagi katerega bo potekal pogovor in 
zaposlenemu po potrebi odgovori še na dodatna vprašanja. Nato sledi zapisnik letnega 
razgovora, kamor se zapiše bistvo, pomembno za nadaljnjo izvajanje nalog, ki lahko 
pozitivno prispeva k večji kvaliteti dela v podjetju (Petkovšek 2008). 
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2.5.7 Delovni pogoji 
 

Idealnih delovnih pogojev v vsakdanji praksi ni enostavno zagotoviti, podjetja si 
morajo prizadevati, da se jim čimbolj približajo. Brez izpolnjenih nekaterih temeljnih 
pogojev v preveč improvizirani situaciji vsekakor ni mogoče pričakovati dobrih 
rezultatov. Prostor mora biti zavarovan pred hrupom, dobro prezračen, ogret in 
primerno osvetljen. Priporočljiva temperatura prostora je okrog 22°C. V zvezi z 
občutenjem toplote obstaja toplotni kontrast, ki ga povzroča prevladujoča zunanja 
temperatura. Tako se pozimi prijetneje počutimo ob nekoliko višji temperaturi v 
prostoru, npr. 24°C, poleti pa ob nekoliko nižji, npr. 19°C. Primerna osvetljenost 
prostora je indirektna, nikakor premočna ali bleščeča. Omenjeni pogoji so potrebni, ker 
je dokazano, da prijetno telesno počutje pozitivno vpliva tudi na duševno (Mayer 1991, 
120). Hrup, močne barve in neugodno pohištvo vplivajo na slabo produktivnost in 
počutje zaposlenih. Narejenih je bilo veliko študij o vplivih barve in glasbe v različnih 
delovnih okoljih npr. (v pisarnah, trgovskih centrih, šolah, zdraviliščih, bolnišnicah itd.) 
Pomirjajoče svetle barve imajo pozitiven vpliv na počutje zaposlenih. Sproščujoč vpliv 
pa ima umirjena, tiha glasba. Okolje, ki obdaja zaposlene, mora biti stimulativno. Nujno 
je potrebna občasna sprememba. Monotonost ima izrazito negativen učinek na 
zaposlene, še posebej, če je tudi njihovo delo monotono. Sprememba je zmeraj koristna, 
če le ni preveč izrazita ali prehitra. Zaposlene je treba vključiti v plan spreminjanja. 
Potrebno je podpirati njihove osebne želje pri oblikovanju notranjosti njihove pisarne. 
Občutiti morajo zadostno vključenost v delovno okolje (Miskell 1994, 70). 

Razmere na delu lahko poleg fizikalnih in klimatskih pogojev v delovni okolici 
razdelimo še v druge skupine, in sicer (Možina 1991, 20): 
 

- krivulja dela in delovnih učinkov, pri kateri ločimo: začetni elan, naraščanje, 
padanje, morebitni končni elan ter padec delovnega učinka. Utrujenost zelo 
znižuje delovno storilnost, odvisna pa je od motivacije zaposlenega za delo. 
Utrujenost je pogost vzrok za konflikte in frustracije. Na kvaliteto dela vpliva 
tudi zasičenost, ki se pojavi pri ponavljanju istega dela. Za povečanje 
učinkovitosti in zadovoljstva zaposlenih glede utrujenosti in zasičenosti bi lahko 
v podjetju uvedli razne ukrepe, kot so odmori, sprememba dela, novi postopki, 
drugačne metode, postavljanje delovnih ciljev, predvajanje glasbe, dekorativni 
elementi, sodelovanje zaposlenih pri iskanju rešitev v zvezi z delom kot na 
primer razširitev, poenostavitev dela, 

- psihološki učinki nedokončanih nalog: zaposleni ne želi začeti nove delovne 
naloge ob koncu delovnega dne, prav tako ne želi pustiti dela na pol 
dokončanega. Dokončanje naloge je naravna oblika motivacije in večanje 
interesa za delo.  

 
Delovni pogoji vplivajo na vzdušje v podjetju. Pri vzdušju gre za neko klimo, 

zadovoljstvo ali nezadovoljstvo, torej za prevladujoč način vedenja zaposlenih (Lipičnik 
in Možina 1987, 143). Vzdrževanje stimulativnosti in zadovoljstva zaposlenih je 
poslanstvo managerjev. Posameznikove socialne, intelektualne in strokovne zahteve je 
potrebno upoštevati. Z zagotavljanjem prijetnega delovnega okolja, z možnostjo 
koristne izmenjave idej je mogoče zadovoljiti mnogo pomembnih socialnih zahtev. S 
prerazporeditvijo delovnih nalog pa je omogočena intelektualna rast zaposlenih. Vsi ti 
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pogoji ustvarjajo osnovne temelje za razmere, v katerih zaposleni lahko bolje delajo oz. 
se potrudijo (Miskell 1994, 72).  
 

2.5.8 Delovni čas 
 

Delovni čas je čas, ki ga ima delavec na voljo, da opravi delovne naloge. Dolžina 
delovnega časa je v posameznih obdobjih in družbah odvisna od družbenoekonomskih 
odnosov, od razvitosti proizvodnih sil, od razvitosti socialne zakonodaje v posameznih 
družbah. Če se bi današnji osem urni delovni čas zaposlenih še skrajšal, ne bo več 
vprašanja, kako izkoristiti delovni čas, ampak kako preživeti prosti čas. Delovni čas je 
lahko tog ali spremenljiv (variabilen). Toga oblika je značilnost industrijskega načina 
proizvodnje. Nadzor nad prisotnostjo je sicer lažji, prisotne pa so mnoge organizacijske 
težave v podjetju in družbi. Nekatere vrste proizvodnje in tehnologije celo zahtevajo 
neprestano prisotnost delavcev (železnice, elektrarne, rafinerije) in s tem toge oblike 
delovnega časa. Te oblike sicer omogočajo večizmensko delo, vendar se posledično 
delovna sredstva hitreje amortizirajo kot pri enoizmenskem delu, ki je najpogostejša 
oblika variabilnega delovnega časa. Toga oblika dela je vezana tudi na zmanjšano 
humanizacijo dela in neupoštevanje zasebnih življenjskih razmer, kar se odraža v 
rezultatih dela. Spremenljivi delovni čas omogoča bolj racionalno razporeditev. 
Pomembno je, da je delo opravljeno kvalitetno in v predvidenem času. Čas tako postane 
samo enota za nagrajevanje, kjer se zahteva fizična prisotnost, sicer pa nima te funkcije, 
saj je pomemben le rezultat delavčevega dela. Samostojna razporeditev delovnega časa 
lahko deluje stimulativno na zaposlenega. Še posebej v sodobnem času, ko fizična 
prisotnost pogosto ni več potrebna (internet, intranet, itd). Zadovoljstvo je večje, če je 
pri določanju nagrade dejansko ocenjena kakovost izvedbe in ne količina brezdelja 
(Lipičnik 1998, 117-120). H kakovosti dela lahko precej prispevajo različne 
razporeditve delovnega časa, kot sta gibljiv in krajši delovni čas. Gibljiv delovni čas 
omogoča zaposlenim izbiro začetka in konca delovnega dne, obsega dela v dnevu in 
podobno ob določenem številu delovnih ur na mesec. Izboljša se razmerje med časom, 
ko delajo in časom za katerega so plačani. Olajša tudi usklajevanje med dejavnostmi v 
delovnem in zasebnem življenju. Krajši delovni teden omogoča zaposlenim, da ob isti 
tedenski delovni obveznosti delajo manj dni v tednu po več ur. Delovno mesto, kjer se 
dela samo dopoldan, nekaterim zaposlenim zelo ustreza, ker se lahko v popoldanskem 
času ukvarjajo z različnimi drugimi dejavnostmi. Če želimo svoje delovne naloge 
opraviti pravočasno, moramo kdaj delati tudi zunaj delovnega časa. Zaposleni, ki to 
počnejo velikokrat, so bolj izpostavljeni stresu. Trajanje delovnega časa je eno ključnih 
ekonomskih, socialnih in kulturnih vprašanj. Predstavlja družbeno soglasje o tem, kako 
dolgo naj bi trajal polni delovni čas zaposlenih v delovnem razmerju (Kavar Vidmar 
1997, 14). Delovni čas je v osnovi čas prisotnosti delavca na delovnem mestu oziroma v 
podjetju. Le v idealnem primeru je to v celoti tudi čas, ko delavec resnično dela. Zaradi 
različnih obremenitev, osebnih potreb in nagnjenj, je praviloma dejanski čas dela 
nekoliko krajši od delovnega časa. Različne ureditve delovnega časa skušajo doseči, da 
bi bili ti dve kategoriji časa čim bolj enaki in s tem izgube čim manjše. Tehnične 
zahteve dela, zmogljivosti, zahteve delovne sile in splošni družbeni odnosi določajo 
vsakokratno ureditev delovnega časa. Temeljni cilj urejanja delovnega časa je čim večji 
delovni učinek na eni strani in čim večja humanizacija dela ter boljše počutje delavcev 
na drugi strani. Med tema, včasih nasprotujočima, včasih istosmernima zahtevama teče 
dejansko urejanje delovnega časa. Svoboda odločanja o lastnem delu je eden od 
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najpomembnejših elementov humanizacije dela. Smotrna razporeditev delovnega časa 
lahko zadovolji obe zahtevi (Kaltnekar 2000, 14-15). Spremembe prej zelo togega 
delovnega časa so posledica internacionalizacije poslovanja naših družb in prihoda 
številnih tujih podjetij. Raziskave so pokazale, da so evropskemu osemurnemu 
delovnemu času s pričetkom dopoldan ob deveti uri praviloma pri nas bolj naklonjeni 
mlajši in tisti, ki prihajajo iz urbanega okolja. Na odnos do delovnega časa vpliva tudi, 
ali si je nekdo že ustvaril družino, ker zanjo želi več prostega časa. Le v nasprotnem 
primeru je pripravljen delati tudi dlje in pozitivno sprejemati evropski delovni čas. 
Delovni čas se zdi manj pomemben tistim, ki si želijo zgraditi kariero in tistim na 
vodilnih delovnih mestih. Čeprav v zadnjem času tudi nekaterim zaposlenim na 
vodilnih mestih prosti čas in stik z družino pomeni vedno več. Bolj kot evropskemu 
delovnemu času smo torej pri nas naklonjeni prilagodljivemu delovnemu času. Gibljiv 
delovni čas omogoča individualno razporeditev delovnih obveznosti, kar zahteva visoko 
stopnjo discipliniranosti posameznika. Večina slovenskih podjetij ima gibljiv delovni 
čas, zaradi pozitivnih vplivov na delovno storilnost. Ker sta učinkovitost in zadovoljstvo 
zaposlenih večja, so poslovni rezultati podjetja boljši. Fleksibilni delovni čas omogoča 
zaposlenemu avtonomijo glede prihodov in odhodov, vendar ima lahko tudi slabosti, 
zaradi velikega časovnega razpona, v okviru katerega zaposleni prihajajo na delo. Še 
bolj kot to, pa je pomembno prilagajanje obveznega delovnega časa delovnemu ciklusu. 
Mnogi danes namreč še vedno menijo, da je prav, če na svoje delovno mesto prihajajo 
ob sedmih in odhajajo ob treh. Sodobni evropski delovni ciklus pa se začne ob devetih 
in traja do petih. Nekatera podjetja ga zaradi narave svojega dela ne morejo uvesti, npr. 
v proizvodnji Krke, kjer imajo trideset vrst delovnega časa. Nasprotno pa ima večina 
zaposlenih zunaj proizvodnje fleksibilen delovni čas (Lipičnik 2000; Ojsteršek 2008).  
 

2.5.9 Stalnost zaposlitve 
 

Stalnost zaposlitve pomeni zaposlenemu materialno varnost in določen položaj v 
družbi. Stalnost zaposlitve oz. varnost in neprekinjenost zaposlitve pomeni, da se delo 
oziroma delovno mesto spreminja, delovno razmerje, status delavca v isti ali drugi 
organizaciji, pa se nadaljuje. Relativno varna in kontinuirana zaposlitev je danes možna 
le ob stalnem prilagajanju novostim v stroki. Usposabljanje in izobraževanje ni le 
možnost, ampak je tudi pogoj za ohranjanje zaposlitve. Potrebe organizacije po 
človeškem dejavniku in individualna pričakovanja delavcev se združujeta v karieri 
posameznika. Pomembnost varnosti s starostjo zaposlenih narašča in je manj pomembna 
pri zaposlenih z višjo izobrazbo, ki imajo vseeno malo več možnosti izbire delovnega 
mesta. V sedanjih pogojih poslovanja, ki jih zaznamujejo velika negotovost in 
neprestane spremembe, se varnost zaposlitve praviloma vse bolj zmanjšuje. Podjetja 
probleme doseganja konkurenčnosti rešujejo z zniževanjem stroškov na račun 
zmanjševanja števila zaposlenih (Kavar Vidmar 1995, 210-215). Stalnost zaposlitve je 
vsekakor pomembna za zaposlenega, ker zadovoljuje njegovo potrebo po varnosti, 
vendar je žal zadnje čase vse bolj ogrožena. McGregorjeva hierarhija psiholoških želja 
zaposlenih, postavlja v osnovo varnost zaposlitve in zavetje stalnih dohodkov. Sledijo 
jim socialne potrebe, potrebe po avtonomiji, svobodi, dokazovanju in potreba po 
samoanalizi (Kovač 1996, 205). V uspešnih podjetjih, ki zaposlenim »zagotavljajo« 
varnost zaposlitve, so prisotni naslednji pozitivni učinki (Kavar Vidmar 1995, 210-215): 

 
- večja pripravljenost zaposlenih, da pridobivajo nova znanja, 
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- več predlogov za izboljšave, ker zaposleni vedo, da s tem ne ogrožajo svojih 
delovnih mest,  

- večjo pozornost posvečajo izbiri čim boljših novih sodelavcev, 
- zaposleni si bolj prizadevajo za dolgoročno uspešnost.  

 
2.5.10 

2.5.11 

Ugled dela 
 

Višjim ravnem v podjetju priznavamo večji pomen, večjo odgovornost, zaposleni na 
višjih ravneh dobivajo za svoje delo tudi večje družbeno priznanje in uradni ugled 
(Kavčič 1987, 132). Za strokovne delavce in vodje višina plač sama po sebi ne 
predstavlja najpomembnejšega razloga za zadovoljstvo pri delu. Pomembnejše od 
pogojev dela in visoke plače je uspeh, družbeno priznanje, osebna rast in odgovornost 
za splošen napredek podjetja. Človek je bitje, ki misli, ustvarja in čuti, zato pričakuje, 
da mu delo ne bo v breme, ampak v zadovoljstvo. Zato vanj vlaga vso svojo osebnost in 
ustvarjalno sposobnost. V tem smislu si prizadeva, da bi nekaj pomenil, da bi njegovo 
mnenje upoštevali, ter da bi se njegovo delo družbeno valoriziralo in kot tako ustrezno 
nagradilo (Mulej 1986, 442). Raziskave kažejo, ne le v Sloveniji, ampak tudi v večini 
drugih razvitih državah, da se kandidati raje odločajo za organizacije, katere štejejo za 
ugledne. Pogosto gre celo do skrajnosti, ko bi kandidati raje sprejeli nižjo plačo v 
organizaciji, ki jo štejejo za ugledno, kot obratno. Ugledne organizacije lahko torej 
pritegnejo kakovostnejše kandidate, marsikdaj pa jih lahko pridobijo celo brez 
napornega iskanja, saj jim ustrezni kandidati sami posredujejo svoje ponudbe. Ugled je 
močno povezan tudi z ustreznim upravljanjem zaposlenih, saj vedno več podatkov 
dokazuje, da podjetja, ki v svoje zaposlene vlagajo več, tudi poslujejo nadpovprečno 
dobro. Resničen ugled organizacije pa je pomembno določen v soigri z drugimi 
dejavniki kot so subjektivna zaznava učinkovitosti vodenja organizacije, ocena 
možnosti za osebni in karierni razvoj v organizaciji, ocena možnosti usklajevanja 
zasebnega in profesionalnega življenja zaposlenih. Z izpolnjevanjem danih obljub in 
vlaganjem v zaposlene je lažje ustvariti in dolgoročno zadržati status ugledne 
organizacije. Za motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih, ki bi svojim entuziazmom v 
sredo organizacije privabili mnogo drugih vrhunskih kadrov, je poleg konkurenčnega 
plačila treba ponuditi še marsikaj več (Lešnik in Prah 2008). 
 

Pripadnost zaposlenih 
 

O pripadnosti podjetju govorimo, kadar zaposleni verjamejo v cilje podjetja in jih 
sprejemajo za svoje, delajo za skupno dobrobit in želijo ostati v podjetju. Navezanost na 
podjetje se razvije v okoliščinah poistovetenja in ponotranjanja zaposlenih s podjetjem. 
Pripadnost zaposlenih (employee commitment) je multidimenzionalni konstrukt, ki je 
opredeljen zlasti z identifikacijo s poslanstvom organizacije in delovne etike kot njunih 
dveh temeljnih elementov. Lojalnost zaposlenih (employee loyalty) se tesno prepleta s 
pripadnostjo, med njima gre za minimalne razlike. Posledično se pripadnost in lojalnost 
vedno obravnavata skupaj in tudi, če uporabimo le izraz pripadnost, je zraven 
pojmovanja še lojalnost. Pripadnost in lojalnost zaposlenega je izražen občutek 
posameznika, da pripada organizaciji in svojemu teamu, da želi pomagati sodelavcem v 
organizaciji, da podpira svojega vodjo, da ravna v skladu z delovno etiko in 
profesionalnostjo, da ob krizah ne zapusti organizacije, da mu je v čast opravljati svoje 
delo, da širi dobro ime o organizaciji itd. (Varona 2002, 127).  Poznamo več vrst 
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pripadnosti, npr. teamu ali skupini, delu, vodji, karieri in organizaciji. Najpomembnejša 
je pripadnost organizaciji, da bi jo uresničili, mora organizacija poskrbeti za 
zadovoljstvo zaposlenih, saj je lahko le zadovoljen zaposleni lojalen in pripaden. 
Organizacijsko pripadnost lahko definiramo kot stopnjo, do katere se posameznik čuti 
kot del organizacije. Občutek pripadnosti je povezan z zaupanjem, sprejemanju ciljev in 
vrednot podjetja, zato ga spremlja pripravljenost in prizadevanje za trud zaposlenih. 
Raziskave kažejo, da je prava pripadnost podjetju zadnje čase vse bolj ogrožena zaradi 
večje »mobilnosti« zaposlenih, vse bolj izobraženih in neodvisnih, ki se vse manj 
navezujejo in vse bolj selijo od enega do drugega podjetja. Tako paradoksalno ne trpi 
samo njegova predanost in zvestoba, ampak tudi zadovoljstvo. Takšen odnos ne 
omogoča uresničevanja globljega smisla pri delu, ki se lahko zgodi v trajnejšem odnosu, 
podkrepljenem z občutkom vrednot in zaupanja v skupno poslanstvo in vizijo (Mihalič 
2008, 6-7). Prav tako tudi spremembe v podjetjih otežujejo razvijanje občutka 
pripadnosti med zaposlenimi do nečesa, kar se nenehno spreminja. Pripadnost 
zaposlenih ne prispeva samo k večji učinkovitosti, boljšim rezultatom, zmanjševanju 
fluktuacije itd., ampak tudi na vtis, ki si ga o organizaciji ustvari zunanja javnost. 
Pripaden je lahko tudi nekdo, ki je v organizaciji zaposlen že daljše obdobje, njegova 
kariera v njej se je končala, vendar vseeno ne želi menjati organizacije, ker se zaveda 
ugodnosti, ki jih je deležen. Zato ostaja v organizaciji in ji je »pripaden«, čeprav je 
njegov način pripadnosti daleč od splošnega razumevanja tega pojma (Meyer in Allen 
1997, 3). Pripadnost je čustvo pozitivne usmerjenosti zaposlenih glede prihodnje smeri 
in razvoja organizacije, ki vpliva na sedanje delovanje. Je psihološka vez, ki zavezuje 
posameznika k organizaciji in je lahko večstopenjska, npr. v obliki privolitve, 
identifikacije ali celo internalizacije (Mesner Anolšek 1995, 34). Lahko se tudi zgodi, 
da posameznik, ki je zadovoljen pri svojem delu ne bo pripaden organizaciji ali teamu 
zaradi njegovih lastnosti in negativnih izkušenj v preteklosti. Pripadnost zaposlenih je 
težje doseči kot njihovo zadovoljstvo pri delu. Eden glavnih razlogov je ta, da je interes 
za doseganje zadovoljstva relativno dvostranski, medtem ko si za pripadnost 
organizacije večinoma prizadeva delodajalec. Pripadnost se razvije bolj ali manj sama 
po sebi na osnovi zadovoljstva, zato ni potrebno zaposlene neposredno spodbujati k 
pripadnosti, da ne bi povzročili ravno nasprotnih učinkov. V praksi se pogosto dogaja, 
da delodajalec pričakuje oz. zahteva od svojih zaposlenih, da so lojalni, pri tem pa ne 
poskrbi za njihovo zadovoljstvo pri delu. Tovrstni poskusi pridobitve pripadnosti in 
lojalnosti so vedno neuspešni, saj se zadovoljstva zaposlenih pri tem ne da preskočiti. 
Če bo organizacija delovala v smeri doseganja zadovoljstva zaposlenih, lahko torej le 
upa, da ji bodo zaposleni tudi pripadni. Ugotovitve v sodobni organizacijski teoriji in 
praksi vodijo k spoznanju, da lahko dosežemo dolgoročne cilje podjetja le, če 
zagotovimo pripadnost zaposlenih. Stopnja pripadnosti zaposlenih podjetju je v 
glavnem odvisna od stopnje njihovega poistovetenja s cilji, strategijo in rezultati 
podjetja, ki pomembno vpliva na njihovo prizadevanje ter pripravljenost na napore. 
Ustvarjanje pripadnosti preko poistovetenja torej lahko sprosti velike človeške 
potenciale in jih usmeri v uresničevanje poslovnih ciljev podjetja. Glavni cilj 
ustvarjanja pripadnosti zaposlenih preko procesa poistovetenja je doseči stanje, ko bodo 
vsi zaposleni v podjetju zavestno in brez prisile prevzemali obveznosti, sprejemali 
zadolžitve in jih uresničevali, kot lastne po svojih najboljših močeh. Temeljne pogoje 
visoke pripadnosti, kot so seznanjenost s poslovnimi cilji, možnost vplivanja na 
postavljanje in uresničevanje teh ciljev ter zaupanje med nadrejenimi in podrejenimi, 
lahko zagotovimo le preko razvite delavske participacije pri poslovnem odločanju. 
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Ključni namen upravljanja pripadnosti zaposlenih je razvoj, vzpostavitev in 
permanentno ohranjanje dejavnikov in elementov, ki omogočajo in povečujejo stopnjo 
zadovoljstva zaposlenih in ki bodo posledično lahko omogočili in povečali tudi stopnjo 
pripadnosti zaposlenih (Mihalič 2008, 8-16). 
 

2.5.12 Organizacijsko vzdušje 
 

Organizacijsko vzdušje posredno vpliva na uspešnost podjetja in neposredno na 
motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih pa tudi na lojalnost, pripravljenost za vlaganje 
dodatnega napora v delo in željo po vztrajanju v podjetju. Managerji se morajo zavedati, 
da s svojim vizionarskim vodenjem vplivajo na mišljenje, čutenje in vedenje zaposlenih. 
Za ustvarjanje, vzdrževanje in spreminjanje kulture dela v podjetju morajo biti cilji, 
vrednote ter pravila teamskega dela natančno opredeljeni (Mayer 1991, 83). V strokovni 
literaturi najdemo veliko izrazov za označevanje vzdušja, npr. organizacijska klima, 
poslovna klima, organizacijska kultura, psihološko vzdušje, osebnost podjetja, delovno 
ozračje ali preprosto klima. Nekateri avtorji menijo, da imajo vsi ti izrazi enak pomen, 
drugi jim pripisujejo različen pomen, tretji iščejo skupne točke, ki jih zajemajo ti pojmi. 
Ne glede na to s klimo označujemo vzdušje v podjetju, ki je posledica različnih znanih 
in neznanih faktorjev iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega zunanjega okolja in ožjega 
notranjega okolja organizacije, ki vpliva na obnašanje zaposlenih in uporabo njihovih 
zmogljivosti (Lipičnik 1994, 44). Stična točka med pojmom vzdušje in kultura je v tem, 
da oba poskušata razlagati določenost človekovega vedenja v organizaciji in zanimanje 
za posledice vplivov organizacije na vedenje njenih članov. Pojem organizacijskega 
vzdušja je bolj analitičen in usmerjen v opisovanje sedanjega oz. trenutnega stanja in 
izkoriščanja kvantitativnih metodologij raziskovanja s vprašalniki. Organizacijska 
kultura pa je bolj globalen pojem, usmerjen v preteklost (tradicijo) in prihodnost. V 
kulturi so navadno vzroki za (ne)uspeh posameznega podjetja. Medtem, ko predstavlja 
organizacijska kultura skriti okvir organizacije, predstavlja organizacijsko vzdušje oz. 
klima vidni vidik življenja in dela organizacije. Vzdušje je atmosfera, v kateri zaposleni 
delajo in sledijo skupnim ciljem. Vzdušje oz. klima ima svojo osnovo v čustvih, zato je 
hitro spremenljiva in težko obvladljiva. Dobro vzdušje je tudi podpora vodji in 
ustvarjalni naboj za reševanje problemov. Vzdušje ne pomeni, da so vsi srečni in 
zadovoljni, bolj je pomembno to, da so skupni cilji vsem dovolj jasni, da jih sprejemajo 
in so se pripravljeni za njih zavzemati (Fiedler 1993). Z vidika posameznika 
organizacijsko vzdušje pomeni dojemanje podjetja in posameznikovih pogojev dela v 
njem. Vzdušje je odsev tega, kar zaposleni pričakujejo in dobijo od podjetja, 
sodelavcev, predpostavljenih ali podrejenih. Z vidika organizacije pa vzdušje pomeni 
način vedenja zaposlenih in zaznavanje medsebojnih odnosov, kar se lahko kaže kot 
dober ali slab rezultat glede na posamezen vidik preučevanja organizacije ali njenega 
vzdušja (Lipičnik 1998, 74). V podjetju bi moralo vladati takšno vzdušje, ki omogoča 
maksimalno in racionalno uporabo vseh zmogljivosti znotraj podjetja. Podjetja se zaradi 
vzdušja med seboj razlikujejo po fizični strukturi, pa tudi po tem, kakšna stališča in 
vedenja vzbujajo pri ljudeh. Nekateri ljudje so zadovoljni na svojem delovnem mestu iz 
istih razlogov, zaradi katerih drugi izražajo svoje nezadovoljstvo. Tako naj bi 
posamezniki in delovne zahteve v medsebojni interakciji ustvarjale vzdušje, ki je 
pomembno za zaposlene in podjetje. Pri tem ima vodstvo pomembno vlogo (npr. 
strokovna usposobljenost, spoštovanje sodelavcev in prizadevanje za razvoj njihovih 
potencialov, za skupno sodelovanje pri oblikovanju in doseganju ciljev). Ljudi je redko 
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zanimalo celotno splošno vzdušje. Človek se je pri proučevanju vzdušja vedno omejeval 
na določeno, zanj pomembno področje človekovega obnašanja. Tako so nastala manjša, 
ožja področja vzdušja, kot so npr. motivacijsko vzdušje, inovativno vzdušje, 
podjetniško vzdušje, raziskovalno vzdušje itd. Imena ožjega področja vzdušja običajno 
izhajajo iz obnašanja ljudi. V nekaterih podjetjih menijo, da jih iz težav lahko izvleče 
ustvarjalnost, zato posvečajo največ pozornosti ustvarjalnemu vzdušju. Tam, kjer vlada 
nizka stopnja motivacije, si prizadevajo raziskati motivacijsko vzdušje itd. Če bi v 
podjetjih potekalo vse tekoče, se vzdušja skoraj ne bi zavedali, ker bi bilo pogojeno s 
trenutnim počutjem zaposlenega in ne bi izhajalo iz njihove življenjske nujnosti. 
Nekatera podjetja raziskujejo značilnosti določenega vzdušja in njihove vzroke. Obetajo 
si celo, da bi odprava vzrokov, ki so povzročili določeno značilnost nekega vzdušja, 
lahko spremenila vzdušje. Takšno pričakovanje je zmotno, posledica te zmote pa 
razočaranje. Z odpravo vzroka, ki povzroča določeno stanje - značilnost vzdušja, bi 
stanje sicer spremenili, vendar to ni dovolj, da bi spremenili vzdušje. Novo dimenzijo 
morajo zaposleni dojeti, čutiti, sprejeti in ji podrediti svoje obnašanje. Novim pogojem 
se morajo zaposleni prilagoditi, da bi novo dimenzijo lahko uvrstili med značilnosti 
določenega vzdušja in jo proglasili za njen sestavni del. To pa pomeni, da je za 
spreminjanje vzdušja zmeraj potrebno opraviti dve nalogi: spremeniti stanje določenega 
pojava in pripraviti zaposlene za sprejemanje spremembe ter ustrezno obnašanje v 
skladu z njimi. Zaposleni se bojijo kakršnekoli spremembe, ker težko takoj sprejemajo 
novosti. Proces je lahko še daljši, če ljudje na sprejem sprememb ne pripravimo 
ustrezno. Proces priprave ljudi na spremenjene pogoje dela in značilno obnašanje lahko 
imenujemo proces ustvarjanja vzdušja (Lipičnik 1994, 46). Kako ustvariti in vzdrževati 
pozitivno vzdušje, je vprašanje, s katerim se ukvarja večina vodilnih ljudi v podjetju, 
zlasti tedaj, če odnosi med zaposlenimi niso dobri.  Skrb za zaposlene je eden izmed 
slogov vodenja. Raziskave, ki so jih izvedli na Univerzi v Michiganu kažejo, da tisti 
vodje, ki so usmerjeni k ljudem, spodbujajo zaposlene k sodelovanju in soodločanju ter 
z vsemi sredstvi skušajo zagotoviti dobro ozračje oz. vzdušje, blaginjo in zadovoljstvo 
pri delu (Možina 2002, 519). Kaže se precejšnja povezanost med usmerjenostjo k 
ljudem in storilnostjo teamov. Najbolj uspešni vodje so tisti, ki vzdržujejo dobre odnose 
s člani teama in jih hkrati spodbujajo k načrtovanju in doseganju čim večjih dosežkov 
(Možina 2002, 519-520). Pozitivno vzdušje zaznamo kot stanje zaposlenih, kjer ni 
potrebna formalna avtoriteta ali pa da jo zaposleni sprejemajo kot nekaj samo po sebi 
umevnega (Fiedler 1993). V organizaciji, kjer je vzdušje ugodno, so tudi zaposleni 
zadovoljni, inovativni in motivirani za delo. Če imajo zaposleni svobodo pri uporabi 
njihovih zamisli, bo to močno dvignilo njihovo moralo. Vzdušje je potrebno spreminjati 
in dopolnjevati. Pogosto se spreminja tudi samodejno, nekontrolirano in podzavestno 
(Kajzer 1991, 182). 
 

2.5.13 Organizacijska kultura 
 

Kultura organizacije so značilne oblike obnašanja ljudi, ki delujejo znotraj 
organizacije. Kultura izhaja iz vrednot, ki jih osvoji velik del zaposlenih v organizaciji. 
Posamezniki imajo različne vrednote, zato ima pri nastajanju kulture organizacije 
največkrat odločilno vlogo močna osebnost, ki je drugim za vzgled (Tavčar 1999). 
Kulturo lahko opredelimo kot sistem razširjenih vrednot, ki v povezavi z zaposlenimi, 
organizacijsko strukturo in kontrolnimi sistemi oblikujejo vedenjske norme. Kultura 
podjetja je pomembna, ker predstavlja osnovo, na podlagi katere se izvršuje delo v 
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podjetju. Vsako podjetje ima lastno kulturo, odvisno od sodelavcev, starosti podjetja, 
stila vodenja, uporabljene tehnologije in okolja, v katerem deluje (Lipičnik 1998, 80-
82). Da bo podjetje sposobno preživeti v sodobnem turbolentnem okolju, mora biti 
inovativno, omogočiti mora teamsko delo, samoorganizacijo, več odgovornosti, 
akcijske naravnanosti, sodelovanja, sinergije in manj kontrole torej se mora obnašati 
notranjepodjetniško. Temeljiti mora na zaposlenih, na zaupanju vanje, na avtonomiji in 
decentralizaciji. Organizacija mora biti fleksibilna, sposobna se spreminjati z 
najmanjšim naporom in vedno optimalno organizirana. Vodje mora ustvariti takšno 
vzdušje, da bo samoorganiziranje mogoče. Temelj za povečevanje uspešnosti in 
učinkovitosti so torej ljudje in njihova kultura. Kultura podjetja mora torej zaposlene 
usposobiti, da kljub svoji različnosti, ki je zaželena in nujna, »vlečemo isto vrv« (Kajzer 
1991, 182-183). Glede na uspešne vedenjske vzorce v podjetju se razvijejo vedenjska 
načela, ki so izhodišče za oblikovanje sistema pravil in spodbujajo pričakovano vedenje. 
Razvijajo se na vseh ravneh v podjetju. Prepričanja o tem, kako svet deluje in kako naj 
bi deloval, so zasidrana v miselnih modelih zaposlenih in usmerjajo njihovo vedenje. 
Moč prepričanja je odvisna od posameznikove kulture, vrednostnega sistema, znanj, 
izkušenj in okoliščin, ki usmerjajo njegovo vedenje. Če se posameznik po nekaj tednih 
ne prilagodi osnovnim načelom organizacijske kulture, ga v podjetju navadno ne 
sprejmejo. Različne ravni v podjetju ustvarjajo subkulture, ki se med seboj bistveno 
razlikujejo in temeljijo na zelo različni vrednostni hierarhiji. Podjetja zraven tega širijo 
kulturo s karizmo svojih vodij, poslanstvom in izobraževanjem. Različne subkulture v 
podjetju predstavljajo težavno okolje za usklajevanje interesov, hkrati pa so vir 
ustvarjalnosti, novih idej in pristopov. Tudi tistim, ki ne sprejemajo vseh splošnih načel 
organizacijske kulture, oblikujejo varno okolje. Sprva je bila organizacijska kultura 
enačena z organizacijskim vzdušje in obravnavana kot determinanta organizacijske 
klime. K povečanju pomena organizacijske kulture in zanimanja zanjo je prispevalo 
predvsem turbulentno okolje, v katerem so se znašle organizacije po naftnem šoku 
1972. Zaradi krize so bile nujne spremembe v organizacijski strukturi, postalo je jasno, 
da med organizacijami v različnih državah obstajajo precejšnje razlike. Podjetja na 
Japonskem so bila v tistem obdobju celo uspešna. Pri proučevanju japonskih podjetij so 
odkrili vrsto posebnosti in jih opredelili kot razlike v organizacijskih kulturah. 
Raziskave so pokazale, da je organizacijska kultura ključ do uspeha, kakršen je bil 
Japonski (Peršak 1998). Potrebno je torej vzpostaviti skupno vizijo podjetja, teamsko 
dinamiko, ki je neke vrste proces vzpostavljanja skupnega pomenskega okvirja v 
medsebojnem delovanju in s tem nastajanje kulture v organizaciji. Število norm, stopnja 
njihove stabilnosti in medsebojne povezanosti tvori moč in kompleksnost kulture. Na 
razvoj organizacijske kulture vpliva tudi vloga vodstva z odnosom do skupine oz. vodja 
s svojim stilom vodenja, močjo in karizmo. S skupinskim procesom učenja pridobijo 
člani organizacije podobne načine percepcije, obnašanja in občutenja. (Merkač Skok 
2008, 212). Organizacijska kultura predstavlja značaj podjetja, ki se kaže v načinu 
njenega delovanja. Je sistem vrednot, navad norm, prepričanj zaposlenih, ki nastajajo v 
procesu razvoja podjetja in se kažejo v njihovem načinu razmišljanja in vedenju. 
Organizacijska kultura je skupna volja in skupna filozofija ljudi v podjetju, ki nastaja in 
jo je mogoče spreminjati (Peršak 1998). Pozitivna kultura temelji na spodbujanju, 
podjetnosti in odličnosti (Pegg 1996, 61). 

Pojem organizacijske kulture je bolj usmerjen v preteklost in prihodnost in je kot tak 
bolj globalen. Pri raziskovanju organizacijske kulture podjetja se uporablja kvalitativna 
metodologija (Lipičnik 1998, 74). Vodstvo širi organizacijsko kulturo z dajanjem 
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pozornosti, nagrajevanjem in postavljanjem meril dosežkov, z nadzorom nad 
poslovnimi procesi, z odzivanjem na različne krizne dogodke, z lastnim zgledom. 
Organizacijska kultura vpliva na izbor novih sodelavcev, na napredovanje na višje ravni 
v organizaciji. V organizacijah, ki imajo odprto osebno kulturo, je prilagajanje 
prepuščeno posamezniku in njegovi fleksibilnosti (Ovsenik in Ambrož 2000, 143-174). 

 V tem poglavju o zadovoljstvu zaposlenih so bili navedeni različni elementi 
zadovoljstva zaposlenih, ki so pomembni za vzpostavitev notranjega podjetništva. 
Obravnavane razsežnosti zadovoljstva zaposlenih so: plača, nagrajevanje v obliki 
bonitet in pohval, napredovanje, izobraževanje, odnosi s sodelavci, letni osebni 
razgovori z zaposlenimi, delovni pogoji, delovni čas, stalnost zaposlitve, ugled dela, 
pripadnost zaposlenih, organizacijsko vzdušje in organizacijska kultura. Zato bi lahko 
bila predvidena povezava med zadovoljstvom zaposlenih in notranjim podjetništvom 
pozitivna. 
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3 NOTRANJE PODJETNIŠTVO 
 

3.1 Podjetništvo 
 

Podjetništvo je proces ustvarjanja nečesa drugačnega in vrednega, pri čemer se vloži 
potreben čas in trud, prevzema spremljajoče finančno, psihološko in družbeno tveganje 
ter pridobi končne nagrade v obliki denarja, osebnega zadovoljstva in neodvisnosti 
(Hisrich 1986; Antončič idr. 2002). Obsega vse dejavnosti posameznika in skupine, ki 
vodijo od prepoznane tržne potrebe preko organiziranja, pridobivanja in kombiniranja 
vseh potrebnih virov do uresničitve poslovne priložnosti in ustvarjanja nove vrednosti 
(Glas 2001). Podjetništvo je družbeno ekonomski fenomen, ki je rezultat podjetnika kot 
osebnosti in podjetniške organizacije, ki obstaja v določenem okolju (Solymossy 1998). 
Lahko ga opredelimo tudi kot filozofijo poslovnega sveta (Timmons 1999). Zaradi 
svojevrstne oblike  gospodarjenja obsega poleg ekonomske, finančne, fiskalne, 
tehnološke in drugih dimenzij tudi moralno dimenzijo. Celoten proces razvoja 
podjetništva je po eni strani odvisen od osebnosti podjetnika, torej gre za neke vrste 
personalne oz. psihološke teorije, po drugi strani pa na razvoj podjetništva vpliva okolje 
oz. sociokulturni vzroki (Gomezelj Omerzel, Antončič in Hisrich 2008, 15-39). Pri 
podjetništvu gre v bistvu za vrsto obnašanja, ki vsebuje dajanje pobud, organizacijo in 
reorganizacijo družbenih mehanizmov, ki preoblikujejo vire in razmere v praktično 
korist ter sprejemanje tveganja (Shapero 1975). Podjetništvo je trenutno najuspešnejša 
metoda za zapolnjevanje vrzeli med znanostjo in trgom za ustanavljanje novih podjetij 
ter novih izdelkov in storitev na trg. Podjetniške dejavnosti pomembno vplivajo na 
gospodarstvo določenega območja, saj postavljajo ekonomske temelje in zagotavljajo 
delovna mesta (Antončič idr. 2002, 29-30). Ekonomski procesi, institucije in praksa se z 
vidika podjetniške zgodovine niso menjali, spreminjali ali vzdrževali sami, ampak so 
bili usmerjani in vodeni s strani posameznikov, ki so želeli nekaj doseči (Livesay 1995, 
165-183, v Alvarez 2005, 67). Vpliv podjetništva pa je postal glavni element 
diferenciacije v socialnih in ekonomskih spremembah. Največja raziskava podjetništva 
na svetu (angl. GEM - Global Entrepreneurship Monitor), katere glavni namen je vsako 
leto oceniti podjetniško dejavnost v obravnavanih državah je za Slovenijo pokazala 
sledeče rezultate (Rebernik Tominc in Pušnik 2006). V letu 2005 je bilo v začetne 
podjetniške dejavnosti vključenih 4,4% prebivalcev. Med dvajsetimi evropskimi 
državami, ki so sodelovale v raziskavi, je bila Slovenija na 17. mestu. V Sloveniji se vse 
več podjetnikov odloča za podjetništvo, ker zaznajo dobro poslovno priložnost in ne 
zato, ker bi bili primorani zaradi preživetja. Raziskave so tudi pokazale, da se novega 
posla navadno poslužujejo s tehnologijo, ki je na voljo pet let ali več. Sodobno 
tehnologijo pa uporabljajo ustaljeni podjetniki. Da bi GEM lahko ocenil podjetniško 
dejavnost, proučuje številne dejavnike, ki vplivajo na razlike v stopnji podjetništva, ter 
poskuša ugotoviti, kako bi z oblikovanjem ustreznega okolja lahko vplivali na 
pospeševanje podjetništva. Koncept GEM temelji na sklepanju, da nekatere okoliščine v 
posameznih državah vplivajo na velikost in obseg podjetništva, kar lahko vpliva na 
gospodarsko rast in razvoj (Rebernik Tominc in Pušnik 2006). Podjetnik je oseba, ki 
ima v primerjavi z ostalo populacijo večjo potrebo po dosežkih. V ozadju te potrebe se 
skriva podjetnikova želja po uveljavitvi in priznanju, kar ga žene, da se prične ukvarjati 
s podjetništvom (Antončič 2008, 65). Namen podjetništva je torej ustvariti in povečati 
bogastvo. Ustvarijo ga lahko le tisti posamezniki, ki nase prevzemajo velika tveganja, 
kot so lasten kapital, čas in kariera. V zameno za to pa ustvarijo novo vrednost izdelku 
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ali storitvi (Ronstadt 1984). Podjetništvu oz. podjetniku se tako najpogosteje pripisuje 
naklonjenost tveganju, kljub temu, da so številne sodobnejše raziskave ugotovile, da 
podjetnik temeljito preuči možne alternative in gre v posel z zmernim tveganjem. 
Naklonjenost tveganju tako ni razlikovalna značilnost podjetnikov. Tveganje je le 
značilnost podjetniškega procesa (Antončič 2008, 65). Osnovni vidiki podjetnika, ne 
glede na njegovo področje poslovanja so (Gomezelj Omerzel, Antončič in Hisrich 2008, 
24): 

 
- podjetništvo vsebuje ustvarjalni proces - nečesa novega, vrednega. Gre za 

vrednost novih izdelkov ali storitev, ki je pomembna za podjetnika in zunanjo 
javnost, za katero je bil novi izdelek oz. storitev razvita, 

- podjetništvo zahteva potreben čas in napor za izvajanje novosti, zato je cenjen s 
strani posameznikov vključenih v podjetniški proces, 

- v podjetništvu je prevzemanje tveganj neizogibno. Najpogostejša so finančna, 
psihična in družbena tveganja, 

- nagrade - najpomembnejše večini podjetnikov je neodvisnost, osebno 
zadovoljstvo in denarne nagrade. 

 
Podjetništvo je del širše regionalne gospodarske strukture, je gojišče novih velikih in 

srednje velikih podjetij. Prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in povečuje 
produktivnost. Pozitivno vpliva na spremembe na področju inovacij, ki so povezane z 
gospodarsko rastjo in razvojem (Glas 2001). Zaradi svobodnega razporejanja časa, 
oblikovanja kroga znancev in posebnega življenjskega sloga lahko podjetništvo 
razumemo kot način življenja. Takšen slog prinaša zadovoljstvo pri samostojnem 
odločanju, zadovoljstvo pri morebitnem finančnem uspehu in ugledu v okolju. Možna 
slaba stran je pomanjkanje prostega časa, tveganje lastnega premoženja in nestalen 
dohodek. Izobraževanje s poudarkom na področju podjetništva pa tudi ostalih znanj je 
močan podporni dejavnik pri podjetniških aktivnostih in ustanavljanju podjetij 
(Gomezelj Omerzel, Antončič in Hisrich 2008, 35).  

Osnovne skupine tradicionalnega pojmovanja podjetništva so (Tyson idr. 1994): 
 
- podjetništvo kot inovacija (povezano z začetnikom modernega razumevanja 

podjetništva J. Schumpetrom, ki je opredelil podjetnika kot človeka novih idej, 
inovacij proizvodov in storitev, novih organizacijskih metod itd.), 

- podjetništvo kot prevzemanje tveganja (osnovano po R. Cantillonu, ki je menil, 
da je vitalnost ekonomije odvisna od podjetij, ki prevzemajo tveganje), 

- podjetništvo kot stabilizacijska sila (zagovornik I. Kirzner, ki vidi neravnovesno 
stanje v gospodarstvu kot edino okolje, v katerem lahko podjetnik deluje oz. 
dobičkonosno izkoristi nepravilno razporejenost virov), 

- podjetništvo kot lastništvo in upravljanje. 
 

V sodobnejših opredelitvah se podjetništvo proučuje z vidika inoviranja in 
prevzemanja tveganja. Pojavlja se v gospodarskih in negospodarskih dejavnostih 
(Drucker 1992, 31). Le podjetniško vodeno podjetje je lahko konkurenčno (Bizjak 
1996, 13). Razvijajoče podpodročje podjetništva je notranje podjetništvo (Antončič 
2002, 3). Če gre pri tradicionalnem podjetništvu predvsem za ustanovitev novega 
podjetja in iskanje novih, neodvisnih priložnosti, gre pri notranjem podjetništvu bolj za 
ohranjanje obstoječih podjemov z razvijanjem in prilagajanjem novih tržnih razmer. Z 
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namenom izboljševanja poslovnih rezultatov so si podjetja začela prizadevati za 
ohranjanje in spodbujanje podjetniškega duha v svojem delovanju. V obstoječe 
poslovanje so pričela vpeljevati elemente podjetništva. Gre za ustanavljanje novih 
podjetij znotraj obstoječih organizacij in vse aktivnosti z organizacijskim značajem, ki 
vodijo k podjetništvu znotraj obstoječe matične organizacije - tovrstna prizadevanja 
imenujemo s skupnim izrazom notranje podjetništvo. Notranje podjetništvo ne more 
obstajati brez notranjih podjetnikov. Notranji podjetnik je uspešna oseba, ki spremeni 
svoje ideje v donosen projekt za podjetje (Gomezelj Omerzel, Antončič in Hisrich 2008, 
37). 
 

3.2 Razvoj notranjega podjetništva 
 

Organizacije, skupine v organizacijah ali posamezniki so se že v preteklosti obnašali 
bolj ali manj podjetniško, čeprav se to takrat še ni imenovalo notranje podjetništvo. 
Izraz se je uveljavil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so se ameriška podjetja 
znašla pod velikim pritiskom konkurenčnih podjetij, ki so poslovala z uporabo koncepta 
celovitega obvladovanja kakovosti (angl. Total Quality Management) (Antončič 2008, 
96). Čeprav so tudi sama začela bolj poudarjati koncepte kakovosti in management 
kakovosti, se je pojavila potreba oz. priložnost po konceptu, ki bi se približal ameriškim 
individualističnim vrednotam. V ZDA se je torej postopoma razvil koncept notranjega 
podjetništva kot reakcija na pritiske konkurence z vzhoda. Številni avtorji so tako svoje 
raziskave usmerili v razvoj koncepta in proučevanja učinkov notranjega podjetništva na 
rezultate podjetij. Med začetnike promoviranja notranjega podjetništva sodita Kanter 
1984, 1989 in Pinchot 1985. Takratne ugotovitve kažejo, da vzpodbudno okolje znotraj 
obstoječe organizacije predstavlja enega od pomembnih pogojev za vzpostavitev 
notranje podjetniškega delovanja in kulture. Po Kanterjevi (1984) so notranji podjetniki 
(organizacije ali posamezniki) imenovani mojstri sprememb, ki anticipirajo tržne 
potrebe in vodijo spremembe. Želja po notranje podjetniškem delovanju je pomembno 
gonilo takšnega delovanja, ki vzpodbuja svobodno delovanje posameznika in se izogiba 
prevelike strukturiranosti delovanja organizacije. Pri tem je pomemben ugled, spretnosti 
in razvoj zaposlenih, ki ga lahko posamezniki ali podjetje uporabljajo za izkoriščanje 
novih priložnosti (Kanter 1989); potrebna je sprememba oz. takšno miselno 
pojmovanje, kjer v ospredje stopi posameznik in naloge, ne pa organizacija, v kateri in 
za katero posameznik dela; posamezniki so zvesti sebi, svoji karieri in ne organizaciji 
ter zavzeti za čimboljšo izvedbo nalog (Antončič 2008, 96). Podjetništvo znotraj 
obstoječih podjetij (intrapreneuring) je tako v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
uvedel Gifford Pinchot. Z njim opisuje ugotovitve managerjev velikih družb, da lahko 
podjetniške ideje pozitivno vplivajo na donosnost korporacij. Pinchot tudi meni, da je 
notranje podjetništvo rešitev za podjetja, ki sicer razpolagajo z veliko kapitala, a so 
preveč toga, kar jih ovira pri razvoju inovativnih procesov. Za notranje podjetništvo je 
značilno, da zaposleni generirajo podjetniške ideje in razmišljajo, kako jih spremeniti v 
dobičkonosne projekte. Je rešitev in potencialna revolucija za podjetja, ki imajo na 
razpolago dovolj kapitala, ter velike in neučinkovite birokratske strukture, ki 
predstavljajo oviro spremembam in inovacijam. Razvoj notranjega podjetništva je 
razvoj podjetniškega duha in kulture v podjetju in iskanje sposobnih, novih podjetnikov 
ter pomoč le-tem pri razvoju njihovih idej in ustvarjalnosti. Prednost podjetij, ki so 
sposobna angažirati podjetniško naravnane posameznike ali skupine znotraj obstoječih 
podjetij je, da ta hitreje zaznajo priložnosti in probleme podjetja, v katerem delujejo, in 
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jih nato poskušajo ustvarjalno reševati, kar vodi v proces tržnega prestrukturiranja. 
Notranji podjetniki se pri tem opirajo na poslovno infrastrukturo in komercialno ter 
finančno mrežo obstoječega podjetja, zato imajo precejšnjo prednost pred klasičnimi 
podjetniki, ki želijo svoje podjetniške ideje uresničiti v lastnem podjetju (Pinchot 1985, 
3-10).  

Oblike notranjega podjetništva, ki so se pojavljale v osemdesetih letih, so (Glas 
2000, 190): 

 
- decentralizacija podjetij - profitni centri, 
- razvoj novih zamisli kot notranjega podjetja, 
- notranje podjetništvo - podjetje razvija nove enote znotraj podjetja, 
- izločitev določenega programa iz podjetja in ustanovitev hčerinskega podjetja. 

 
Notranje podjetništvo je že v preteklosti prispevalo podjetjem, da so ohranjala 

konkurenčno prednost in dosegala rast podjetja. Velika podjetja bodo tudi vse bolj 
zainteresirana za to posebno obliko podjetništva, za lasten razvoj in za izkoriščanje 
raziskav. Tako podjetja v ZDA, Sloveniji in drugod bodo želela v prihodnosti ustanoviti 
več novih podjetij s pomočjo notranjega podjetništva, še posebej zaradi 
hiperkonkurence in potrebe po globalizaciji (Gomezelj Omerzel, Antončič in Hisrich 
2008, 32). Če v podjetjih ni težnje za odpravo omejitev, ki zavirajo razvoj notranjega 
podjetništva, bodo potencialni notranji podjetniki zapustili podjetje in odšli drugam, 
kjer bodo lahko delovali svobodneje. 
 

3.3 Opredelitev notranjega podjetništva 
 

Notranje podjetništvo (angl. Intrapreneurship ali Corporate Entrepreneurship) 
opredelimo kot podjetništvo znotraj obstoječe organizacije. Zaradi pozitivnih učinkov 
na poslovne rezultate podjetij je izjemnega pomena za razvoj posameznega podjetja 
oziroma organizacije in hkrati tudi za razvoj regije ali narodnega gospodarstva. Z 
notranjim podjetništvom lahko bistveno povečamo letno rast prihodkov podjetij, na 
primer z okrog štiri na sedem odstotkov (Antončič 2004, 26). Notranje podjetništvo 
pomeni način vedenja podjetij in poudarja uvajanje novosti na različnih področjih, npr. 
izdelki, storitve, tehnologije, strategije, organiziranost itd. Notranje podjetniško 
obnašanje je pomembno za podjetja različnih velikosti, ne le za velika podjetja oziroma 
korporacije, saj jim omogoča večjo fleksibilnost in s tem posledično boljši položaj na 
trgu (Ruzzier idr. 2008, 95-96). Večina avtorjev bolj podrobno, različno, a vsebinsko 
podobno opredeljuje notranje podjetništvo. Do razlik v njihovih razlagah prihaja zaradi 
različnih pristopov in izhodišč k proučevanju pojava. Pomembnejše opredelitve 
notranjega podjetništva nekaterih avtorjev so (Antončič in Hisrich 2003, 9):  
 

- Stevenson in Jarillo sta notranje podjetništvo opredelila kot proces, pri katerem 
si posamezniki v organizacijah prizadevajo in iščejo priložnosti, neodvisne od 
virov, s katerimi razpolagajo trenutno, znotraj organizacije, 

- po Hisrichu in Petersu gre za podjetniški duh znotraj obstoječe organizacije, 
- Vesper je notranje podjetništvo opredelil kot udejanjanje novih stvari, ločenih od 

običajnih, navadnih opravil, z namenom iskanja priložnosti, 
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- Sharma in Chrisman pa notranje podjetništvo razlagata kot priložnost 
ustanavljanja novih organizacij s strani matične organizacije ali nagovarjanje in 
spodbujanje k prenovi ter inovaciji znotraj organizacije, 

- nekateri avtorji notranje podjetništvo pripisujejo zgolj večjim korporacijam, 
drugi ga omejujejo le na kreiranje in investiranje v nove posle. 

 
Druge opredelitve notranjega podjetništva so še: 
 
- opredelitev, kot oblika notranje organizacijske preobrazbe podjetja ter način 

spodbujanja in motiviranja zaposlenih z namenom pospeševanja inovacij v 
podjetju (Kanter 1989, 29-44), 

- alternativno ga označujejo tudi kot korporacijsko tveganje (Hisrich 1989, 519), 
- po Blocku in MacMillanu (1993, 5) je opredeljeno kot poslovna politika 

podjetja, ki zaposlene spodbuja k nastajanju podjetniških idej oz. inovacij, jih 
selekcionira in organizira podjetniške skupine ter jim pomaga pri njihovem 
uresničevanju oz. udejstvovanju, 

- pomeni tudi razvoj v okviru velike organizacije, notranjih trgov in relativno 
majhnih samostojnih poslovnih enot, ki proizvajajo produkte, storitve ali 
tehnologije ter izkoriščajo obstoječe resurse podjetja bolj produktivno (Dollinger 
1995, 36), 

- pomeni spodbujanje svobodnega, nestrukturiranega in neorganiziranega 
delovanja oz. obvladovanja dejavnosti, ki jo managerji v velikih podjetjih težko 
sprejemajo (Glas 1991, 5), 

- pomen notranjega podjetništva lahko opredelimo tudi kot možnost razvoja 
konkurenčne prednosti podjetja in nujo razvoja za njihovo preživetje (Glas 1991, 
6), 

- cilj notranjega podjetništva je razvijanje takšne kulture v podjetju, ki bo 
pospeševala (uspešen) razvoj inovacij (Drucker 1992, 177-191). 
 

Dosedanje opredelitve notranjega podjetništva so bile dokaj široke, brez omejitev 
glede na velikost podjetja (Antončič idr. 2002, 67). Po teh opredelitvah je notranje 
podjetništvo mišljeno kot proces, pri katerem posamezniki znotraj organizacij iščejo 
poslovne priložnosti ne glede na njihov trenutni nadzor nad viri, kot ukvarjanje z 
novostmi in odstopanje od vsakdanjih opravil z namenom iskanja poslovnih priložnosti 
in kot duh podjetništva znotraj obstoječega podjetja. Po drugi strani pa so nekateri 
raziskovalci uporabljali opredelitve, ki so skladne z zgornjimi, vendar opredeljujejo 
notranje podjetništvo ožje. Kot lahko vidimo iz obstoječe oz. obravnavane literture, 
večina teh opredelitev izključuje manjše organizacije, saj se osredotoča na korporacije. 
Drugi raziskovalci pa se omejujejo na drugo razsežnost notranjega podjetništva, to pa so 
nova podjetja, ki jih ustanovijo obstoječe organizacije (Antončič idr. 2002, 67). 
Notranje podjetništvo poudarja uvajanje novosti, ki odstopajo od obstoječih rutin 
delovanja organizacije. Opredelimo ga lahko tudi po njegovi vsebini, tj. njegovih 
razsežnostih, ki so povezane z usmeritvami k inovativnosti in novim poslovnim 
dejavnostim v obstoječih podjetjih. Razvrstimo jih lahko v (Antončič 2000, 68): 

 
- nove posle (iskanje in vstopanje v nove posle, ki so povezani z obstoječimi 

izdelki ali trgi podjetja), 
- nove enote in podjetja (ustanavljanje novih organizacijskih enot), 
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- inovacije (ustvarjanje novih proizvodov, storitev in tehnologij), 
- samoprenova (reorganizacija in ponovna opredelitev poslanstva, vizije, 

strategij),  
- prevzemanje tveganja (mobilizacija virov za iskanje novih priložnosti), 
- proaktivnost (težnja vrhnjega managementa k izboljšanju konkurenčnega 

položaja),  
- usmerjenost v prihodnost in vodilni položaj pri uvajanju sprememb na trgu. 

 
Notranje podjetništvo je tudi radovedno in neprestano iskanje aktivnosti na obrobju, 

ne v osrčju dejavnosti (Antončič 2003, 7). »Notranje podjetniško delovanje, dejavnosti 
in usmeritve so pomembne za podjetja vseh velikosti. Ko enkrat podjetje obstaja, tudi če 
je še majhno in relativno novo, lahko z notranjim podjetništvom bistveno pospeši svojo 
rast ali pa poveča možnosti obstoja in kasnejšega uspeha s tem, ko najde izdelek, 
storitev ali način delovanja, ki se bolje sklada s podjetnikom, podjetnico ali podjetniško 
ekipo kot pretekli načini delovanja« (Antončič 2008, 100).  
 

3.4 Dejavniki notranjega podjetništva 
 

Največji vpliv na raven notranjega podjetništva v organizaciji imajo organizacijski 
dejavniki in dejavniki okolja. Organizacijski dejavniki oz. notranje okolje organizacije 
in dejavniki okolja oz. zunanje okolje organizacije so torej pospeševalci notranjega 
podjetništva. Med organizacijske dejavnike je potrebno zraven notranjega okolja 
organizacije dodati še povezave podjetja z drugimi podjetji, kot so na primer povezave v 
strateškem smislu. Vsaka skupina dejavnikov vsebuje posamezne elemente, ki imajo 
pozitiven vpliv na notranje podjetniško obnašanje. Ti elementi znotraj obeh skupin 
dejavnikov so naslednji (Antončič idr. 2002, 69 ; Antončič 2008, 97-98): 
 

 organizacijski dejavniki: 
 notranje okolje organizacije: 

 odprta komunikacija (horizontalno in vertikalno komuniciranje 
med različnimi ravnmi v organizaciji), 

 nadzor nad podjetniškimi projekti (v smislu spremljanja in 
zanimanja managementa za izvajanje projektov in ne strog 
birokratski nadzor), 

 analiza okolja (nenehno pridobivanje informacij o trenutni in 
potencialni konkurenci ter kupcih), 

 organizacijska podpora (podpora managementa, vzpodbujanje 
samostojnosti pri delu, nagrajevanje, razpoložljivost časa 
potrebnega za snovanje in angažiranje novih projektov, ter 
sproščene meje in pozitivno vzdušje znotraj organizacije), 

 vrednote (usmerjenost vrednot na odnose zaposlenih v organizaciji, 
naklonjenost in vzpodbujanje medsebojnega sodelovanja oz. 
teamskega dela, odprtost, razvijanje kolegijalnosti in sprejemanje 
drugih ter težnja k odličnosti, vodstvu in prevladi. 

 sodelovanje v strateških povezavah: 
 število strateških povezav, 
 pogostost in kakovost komunikacije med podjetji, 
 stopnja zaupanja med strateškimi partnerji, 
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 organizacijska podpora pri sodelovanju z drugimi podjetji, 
 skladnost vrednot. 

 dejavniki okolja - zunanje okolje organizacije: 
 radodarnost okolja (se kaže v ugodnih tržnih razmerah, hitrosti 

sprememb, novih poslovnih priložnostih – dinamičnost, rast panoge, 
povpraševanje po novih izdelkih in storitvah), 

 sovražnost okolja (zaradi neugodnih tržnih razmer). 
 

Zaradi globalizacije svetovnega trga se je zunanje okolje organizacije razširilo na 
ves svet ter prispevalo k radodarnemu in hkrati nevarnemu okolju. Prodor notranje 
podjetniško usmerjenih podjetij na nove trge predstavlja velik potencial in konkurenčno 
prednost pred že obstoječimi podjetji, ki niso notranje konkurenčno naravnana. Podjetja 
lahko čez noč zaradi nepripravljenosti izgubijo svoj tržni delež in ogrozijo obstoj 
podjetja (Antončič idr. 2002). Pomembne značilnosti zunanjega okolja za razvoj 
notranjega podjetništva so večja dinamičnost, povečanje tehnoloških priložnosti, rast 
panoge, večje povpraševanje po novih izdelkih in storitvah ter sprejemanje neugodnih 
sprememb (Antončič in Hisrich 2001). Posamezni elementi organizacijskih dejavnikov 
bistveno vplivajo na pozitivno okolje znotraj podjetja oz. organizacijsko vzdušje, kar 
lahko prispeva tudi k večjemu zadovoljstvu zaposlenih. Upoštevanje elementov 
podjetjem omogoča, da lahko ustvarjajo nove ideje, metode, inovacije in tako povečajo 
konkurenčnost podjetja ter dosežejo boljše poslovne rezultate oz. rast podjetja. Takšno 
vzdušje se lahko odraža tudi na zunanje okolje.      

Časovna obdobja med inovacijami so vse krajša. S primernim pristopom lahko 
podjetje ohranja oz. povečuje konkurenčno prednost. Najpomembnejša posledica 
notranjega podjetništva je rast in dobiček podjetja, tako v absolutnem (npr. rast celotne 
prodaje, različne stopnje dobička), kakor tudi v relativnem smislu (npr. rast tržnega 
deleža, rast dobička v primerjavi s konkurenco). Ugotovitve raziskave posameznih 
dejavnikov, ki vplivajo na raven in posledice notranjega podjetništva na vzorcu 477 
slovenskih podjetij (Antončič 2002) so med drugim pokazale,  da so dejavniki notranje 
organizacije najpomembnejši in na razvoj notranjega podjetništva najmočneje vplivajo 
elementi organizacijske podpore, vrednote in zadostno število strateških povezav. Iz 
empirične raziskave izhaja, da bodo uspešnejša podjetja s podjetniškimi usmeritvami, 
torej tista, ki gojijo vrednote in oblikujejo takšno organizacijsko strukturo, ki bo ugodno 
vplivala na podjetniške aktivnosti. Z razvojem se izboljšujejo poslovni rezultati, zato bi 
moralo vodstvo podpirati podjetniške dejavnosti, zagotoviti ustrezna sredstva in čas za 
izvajanje projektov, spodbujati samostojnost pri delu in ustrezno nagraditi ustvarjalnost. 
Odprta komunikacija, formalni nadzor, temeljita analiza okolja, organizacijska podpora, 
organizacijske vrednote ter sodelovanje v strateških povezavah prispevajo k doseganju 
inovativnosti v najširšem pomenu. Strateške povezave so medorganizacijske povezave 
za vzpostavitev, okrepitev ali vzdrževanje strateških konkurenčnih prednosti za dosego 
individualnih in skupnih ciljev udeležencev, ki z izmenjavo in dopolnjevanjem sredstev 
omogočajo večjo učinkovitost delovanja, delitev tveganja in tudi skupen razvoj. Vsako 
sodelovanje med podjetji ni strateška povezava, za presojo o tem je pomembna vsebina 
(De la Sierra 1995, V). Strateške poslovne povezave so značilne za gospodarsko in 
negospodarsko dejavnost in lahko potekajo na področju vseh poslovnih funkcij ali le na 
področju izbranih, ki so za obstoj in razvoj podjetja strateško pomembne. Formiranje 
strateških povezav je za neko podjetje lahko le sredstvo ali del celovite strategije 
podjetja, ki pomeni postavitev dolgoročnih ciljev, načina za njihovo dosego in 
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zagotovitev potrebnih sredstev. Strateška povezava ne nadomešča strategije podjetja, 
temveč je le njen del (Dubrovski 2004, 120-121). Cilji so lahko strateški, ko gre za 
strateška partnerstva, operativni, ko gre za uresničevanje izvedbenih skupnih nalog in 
interni, ko gre le za urejanje notranjih razmerij. Razvoj pa lahko poteka znotraj 
dejavnosti podjetja, znotraj iste panoge ali zunaj panoge. Pridobivanje razvojnih 
potencialov s takšnimi povezavami, lahko torej pomeni hitrejšo, cenejšo in manj 
zahtevno razvojno pot podjetja (Lewis 1993, 31). Raziskave v Sloveniji kažejo 
(Dubrovski 2004, 167), da so na splošno motivi združevanja bolj povezani z 
zniževanjem stroškov kot tržnimi cilji. Cilji v isti povezavi niso nujno enaki za obe 
podjetji. Za mnoga podjetja je vključevanje v strateške povezave na določeni stopnji 
razvoja nujno, da bi lahko ohranila konkurenčno prednost in preprečila nastanek 
(akutne) krize (Rackam, Friedman in Ruff 1996, 7). Pri vodenju strateških povezav so 
zelo pomembni pozitivni medsebojni odnosi zaposlenih oz. sodelujočih. V zvezi s tem 
področjem najdemo zanimive trditve Hallove (1995, XVIII, v Dubrovski 2004, 235), ki 
pravi, da kulturne razlike ne bi smele vplivati na uspeh povezav, saj so »vse 
kombinacije podjetniških kultur potencialno kompatibilne«. Nasprotno pa je bilo pri 
proučevanju povezave med strateškimi povezavami in notranjim podjetništvom 
(Antončič 2002, VII) ugotovljeno, da je skladnost vrednot med partnerskimi podjetji 
pomembna.  Strateške in kapitalske povezave so postale neločljiv del sodobnega 
strateškega razmišljanja in delovanja. Po nekaterih ugotovitvah je več kot polovica vseh 
podjetij v svetovnem merilu vključenih v različne oblike povezovanj, ta delež še 
narašča, saj naj bi se stopnja uspešnosti s povečevanjem izkušenj in znanstvenih 
raziskav povečevala (Lafferty 2000, 2).  

 Podjetja, naravnana na notranje podjetništvo se nenehno ukvarjajo z novimi posli, 
ustvarjajo nove enote, so inovativna, proaktivna, se prenavljajo in prevzemajo tveganja. 
Organizacijska podpora, strateške povezave in vrednote so torej najpomembnejši in 
odločilni elementi, od katerih je odvisno, če se bo notranje podjetništvo razvilo v pravo 
fazo ali ne. Vodstvo lahko nudi podporo notranjemu podjetništvu, če najprej spozna 
podjetniški koncept in se nato odloči, ali ga bo sprejelo. Notranjepodjetniški koncept je 
predstavljen s sedmimi razsežnostmi podjetništva. Posamezna razsežnost je lahko bolj 
ali manj izražena, več kot jih je, močneje izraženih, bolj je koncept notranjepodjetniški 
(Antončič 2002, 5). Če vodstvo sprejme koncept mora pri njegovem uresničevanju 
opredeliti novo vizijo, poslanstvo in strategijo. Za dosego ciljev mora vodstvo 
oblikovati primerno organizacijsko kulturo (Tajnikar 1992, 632-633). Zaposleni v 
organizaciji in v okoljih organizacije vselej presojajo, kako se delovanje za interese 
organizacije sklada z njihovimi osebnimi interesi, ki izhajajo iz minljivih in 
spremenljivih potreb, kot so potrebe po varnosti, ugledu, samouresničevanju, dosežkih 
in vrednotah (Maslow 1982, 92-151). Vrednota je tisto, kar je vredno za nekoga, je 
predmet želje in predmet presoje. Je pomembna vrsta prepričanj članov skupine o tem, 
kaj je zaželeno in kaj nezaželeno (Tavčar 2006, 38). So stališča, po katerih posameznik 
izbira merila in sodila. Vrednote vplivajo na vedenje zaposlenih (Koch 2000, 46-47). 
Ker vrednote odraslih oseb ostanejo skoraj nespremenjene, bi morale organizacije 
upoštevati tudi skladnost njihovih vrednot z vizijo organizacije (Sruk 1999, 530). Nabor 
vrednot, ki jih imajo zaposleni pri delu (Meglino idr. 1990, 113, v Schermerhorn, Hunt 
in Osborn 1991, 112): 
 

- dosežki (uspešno upravljanje del in nalog, prizadevanje za delo in uresničevanje 
težavnih nalog), 
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- pomoč in skrb za druge (zavzetost za sodelavce in pripravljenost za 
sodelovanje), 

- poštenost (pridobiti zaupane sodelavcev, upoštevati moralna in etična načela), 
- pravičnost (nepristransko in pravično ravnanje).  

 
Organizacije, ki zahtevajo strogo hierarhijo poudarjenih vodstvenih linij na različnih 

ravneh, preko katerih potekajo upravljalske rešitve, niso več konkurenčne. Za obstoj se 
morajo  preoblikovati oz. prilagoditi razmeram na trgu. V ospredju ni več samo funkcija 
poslovodenja, ampak opredeljena vizija in skupne vrednote, ki združujejo in povezujejo 
zaposlene ter lahko povečajo pripadnost podjetju. Sodobna struktura organizacije 
temelji na dejstvu, da je okolje postalo tako kompleksno, da se nanj ni več možno 
odzvati s formalno organiziranostjo, temveč z enostavno, ki ima predvsem neformalne 
lastnosti. Takšna organizacija daje vrednost in pomen posamezniku, njegovi avtonomiji, 
intelektualnim potencialom in motivaciji (Stevenson in Gumpert 1985,  85-88). 
Podjetja, ki se prilagajajo stalnim spremembam na trgu in dosegajo konkurenčno 
prednost, so bila prisiljena uvesti netradicionalni način upravljanja, za katerega je 
značilna nehierarhična organiziranost, sodelovanje zaposlenih, razpršitev odgovornosti 
na zaposlene, prost pretok informacij in sproščena komunikacija med vodji in 
zaposlenimi ter soodločanje zaposlenih pri upravljanju (Bizjak 1996, 13). 
 

3.5 Notranjepodjetniško okolje 
 

Za ustvarjanje zdravega organizacijskega okolja, ki bo podpiralo podjetniški način 
delovanja sposobnih posameznikov, morajo podjetja najprej spremeniti miselnost 
zaposlenih in stimulirati  notranje okolje podjetja. Zaposlenim posameznikom ali teamu, 
ki želi realizirati podjetniške ideje, morajo biti zagotovljene naslednje pravice (Pinchot 
1985): 

 
- pravica do iniciative ( možnost in priložnost zaposlenega, da se uveljavi), 
- pravica izpeljave podjetniške priložnosti (pobudnik naj realizira projekt), 
- pravica odločanja (sprejemanje pomembnih odločitev povezanih s projektom), 
- pravica diskrecijske moči (podjetnik naj po lastni presoji razpolaga z intra-

kapitalom), 
- pravica do majhnih začetkov (notranji podjetnik naj začne postopoma, ne sme se 

izpostavljati le velikih, natančno planiranih projektov), 
- pravica do neuspeha (podjetniški projekti so tvegani, zato so dopustne napake, 

ostro kaznovanje zavira podjetniško delovanje), 
- pravica do časa (za realizacijo terminskih načrtov mora biti na razpolago 

potreben čas), 
- pravica do zunanjih virov (omogočen dostop do zunanjih virov, s čimer bi lahko 

zagotovili čim boljšo izvedbo projekta), 
- pravica do izbire članov teama (svobodna izbira sodelujočih zaposlenih in 

dopuščena avtonomija), 
- pravica izbire med različnimi ponudniki (prostovoljna izbira dobaviteljev, 

kupcev, zunanjih in notranjih finančnih virov, ter drugih ponudnikov storitev). 
 
Ustaljena organizacijska struktura v podjetju običajno povzroča težave pri uvajanju 

notranjega podjetništva zaradi toge birokracije. Podjetja, ki so sposobna uspešno uvajati 
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inovacije, so dokaz premagovanja ovir, ki o(nem)ogočajo uvajanje podjetniškega duha 
in pozitivno organizacijsko vzdušje v ustaljeno strukturo podjetja. Če podjetja v začetni 
in zreli fazi razvoja izkoristijo prednosti notranje podjetniških potencialov, lahko 
dosežejo nov zagon in uspešnost. 

Pri uvajanju podjetij v podjetniško vzdušje je potrebno določiti smernice in 
postopke za najpomembnejša področja (Drucker 1992): 

 
- dovzetnosti podjetij za stalne spremembe, 
- vzpostavitve notranje podjetniškega ozračja, 
- spremljanja in ocenjevanja posameznikov oz. timov, 
- izvajanja ustreznega izobraževanja, 
- organizacije podjetja, delovne sile, vodstvenega kadra, 
- kompenzacij, stimulacij in nagrajevanja, 
- upoštevanja nasvetov notranje podjetniškega upravljanja. 

 
Spodbudno podjetniško okolje lahko strnemo v deset pravil (Kuratko in Hodgetts 

1992, 101-103): 
 
- spodbujanje akcij, 
- neformalni sestanki, srečanja in komunikacija med enotami podjetja, 
- profesionalno izvajanje del in nalog ter obvladljivi stroški, 
- strpnost do napak, ki niso posledica malomarnosti ali neodgovornosti, 
- vztrajnost proizvodov in storitev pri prodoru na trg,  
- nagrajevanje inovacij, 
- načrtovanje fizične razporeditve podjetja,  
- izogibanje birokratskih in spodbujanje dinamičnih postopkov, 
- formiranje projektnih, ciljno usmerjenih  teamov, 
- napredovanje inovativnih oseb. 
 

Za ugodno notranje podjetniško okolje in uspešen razvoj morajo torej podjetja 
upoštevati določena pravila. Pozitivno vzdušje pripomore k večji kreativnosti in 
zadovoljstvu zaposlenih. Za organizacije, ki imajo ozračje prijazno do sprejemanja 
novih idej, so zraven osebnostnih lastnosti notranjih podjetnikov pomembne tudi druge 
značilnosti kot so (Antončič in Hisrich 2002, 65): 
 

- delovanje organizacije na meji tehnologije, 
- vzpodbujanje novih idej, 
- vzpodbujanje poskusov in s tem morebitnih napak, 
- neuspehi so dovoljeni, 
- ni ovir za priložnosti, 
- razpoložljivi in dostopni viri, 
- multidisciplinarni teamski pristop, 
- dolgoročni časovni horizont, 
- volonterski program, 
- primeren sistem nagrajevanja, 
- dosegljivi sponzorji in vodje. 
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Podjetje mora torej omogočiti zaposlenim posameznikom in skupinam, ki so 
pripravljeni svoje podjetniške ideje realizirati, da te ideje predstavijo, ne da bi čakali, da 
jih odkrijejo in dobijo možnost za izpeljavo svoje podjetniške priložnosti, pri čemer 
lahko samostojno sprejemajo pomembne odločitve ob zadostni količini razpoložljivih 
finančnih sredstev. Za realizacijo mora biti na razpolago dovolj časa in možnost, da 
projekt napreduje stopenjsko. Morebitne sankcije so lahko ovirajoče pri izvajanju nalog. 
Zagotovljena mora biti fleksibilnost, samostojna izbira in dostop do finančnih sredstev 
ter drugih virov (Dollinger 1995, 374). Tudi v mednarodnem podjetništvu poudarjajo 
vlogo znanja in človeškega kapitala, ki je povezan z zadovoljstvom zaposlenih (Ruzzier 
in Konečnik Ruzzier 2008). 
 

3.6 Notranjepodjetniška kultura 
 

Z uvajanjem podjetniške kulture v organizacijo ustvarjamo pozitivno podjetniško 
ozračje. Proces uvajanja lahko traja več let. Tudi če je dosežena zadovoljiva kultura 
podjetja, so potrebne nenehne aktivnosti za ohranjanje obstoječega nivoja. Oblikovanje 
primerne kulture podjetja je tako nenehen proces. Podjetniško naravnana kultura 
spodbuja ustvarjalnost, sprejemanje tveganja in teamsko delo, ki je pogoj za izvajanje 
notranjepodjetniškega programa (Kampuš Trop 1996, 156). Tipična korporativna 
kultura ima sistem nagrad in je naklonjena konzervativnemu sprejemanju odločitev. 
Poudarek je na zbiranju velikih količin podatkov, ki so podlaga za racionalne odločitve 
in njihovo utemeljitev. Ključne značilnosti te kulture so: upoštevaj navodila, ne delaj 
napak, ne razočaraj, ne dajaj pobud, čakaj na navodila in ostani znotraj svojega 
delovnega področja. Vidik notranjepodjetniške kulture pa je povsem drugačen 
(Antončič idr. 2002, 63): 

 
- razvijaj vizije, cilje in načrte delovanja, 
- bodi nagrajen za izpeljana dejanja,  
- predlagaj, poskusi in eksperimentiraj,  
- ustvarjaj in razvijaj ne glede na področje, 
- prevzemi odgovornost in lastništvo. 

 
Notranjepodjetniška kultura goji tudi drugačne vrednote in pravila. Ima sploščeno 

organizacijsko strukturo, v kateri imajo prostor mreže, skupinsko delo, sponzorji in 
mentorji. Naloge so sprejete kot zabava, zato udeleženci z veseljem delajo toliko časa, 
da je delo opravljeno. Namesto da bi se ogradili od svojega delovnega področja, 
posameznike spodbujajo, da dajejo predloge znotraj funkcijskih področij in oddelkov, 
kar prinese navzkrižno oplajanje idej (Antončič idr. 2002, 63). Če želi podjetje delovati 
v notranjepodjetniški kulturi, jo mora najprej vzpostaviti. Osnovni pogoj za 
vzpostavitev takšne kulture je identifikacija managerjev oz. vodstva, nato pa še drugi 
nivo. Dejstvo je (Golzen 1992, 205), da ima le malo organizacij formalno vzpostavljen 
sistem notranjega podjetništva. Večinoma se kar zgodi kot rezultat iniciative 
posameznih managerjev. Za vzpostavitev notranjega podjetništva v organizaciji so 
potrebni naslednji pogoji (Antončič in Hisrich 2002,  73-75): 
 

- opredelitev splošnih področij, časovnega okvirja in vsote tveganega denarja, ki 
bo na voljo za nadaljnji razvoj koncepta, 

- povečanje fleksibilnosti s pomočjo tehnologije, 
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- usposabljanje zainteresiranih managerjev, interna objava informacij uvajanja 
notranjega podjetništva, priprava poslovnega načrta , 

- razvijanje profesionalnega odnosa do dela in stranka, vzpostavitev baz podatkov, 
- povečanje produktivnosti dela, 
- vzpostavitev (močne) podporne strukture notranjemu podjetništvu, 
- fleksibilno in inovativno upravljanje ter avtonomnost notranjega podjetnika do 

sredstev, 
- povezovanje nagrajevanja z uspešnostjo enote notranjega podjetništva, 
- razvoj sistema vrednotenja, ki omogoča, da se uspešne enote notranjega 

podjetništva širijo, neuspešne pa ukinejo. 
 

Pomembno je, da podjetje zazna podjetniško naravnane posameznike, jih spodbudi k 
delovanju in usmerja v nadaljnji razvoj poslovnih idej in načrtov. Ustvariti mora 
ustrezno vodstveno klimo, ki podpira notranje podjetniško delovanje, usposabljanje 
mentorjev in vzgajanje notranjih podjetnikov. Pri spodbujanju in ohranjanju notranjega 
podjetništva se pojavlja problem vprašanja strategije in taktičnih vprašanj v zvezi z 
nagrajevanjem notranjih podjetnikov (Dunacan idr. 1988, 16-21). Pri vprašanju 
strategije so potrebni ukrepi, vodilni managerji morajo pogosto javno poudarjati 
pomembnost inovacij za podjetje, kreativnost in inovativnost mora imeti prednost zaradi 
konkretnih in simboličnih razlogov, vodstvo mora spoznati, kaj motivira kreativne 
zaposlene. Pri taktičnih vprašanjih pa je pomembno nagrajevanje notranjih podjetnikov 
(iz povečevanja kapitala nastalega z ustvarjanjem dobička). Notranje podjetništvo ne 
more zaživeti v pravo smer brez sprememb togega vodstva ali lastnikov podjetij. 
Značilnosti podjetja, ki imajo ustrezne pogoje za razvoj inovacijske kulture so (Oden 
1997,  5-9): 
 

- dolgoročna naravnanost managementa za razvoj inovacijske kulture podjetja , 
- poudarek dosežkom, izvajanje raziskav, 
- prvenstvo kupca, 
- management kakovosti, 
- fleksibilna organizacija, 
- timsko delo, 
- participativni management, 
- nenehen proces izobraževanja in izpopolnjevanja, 
- horizontalna organiziranost, 
- notranje podjetniški proces. 

 
Podjetja tako širijo organizacijsko kulturo s karizmo svojih vodij, poslanstvom in 

izobraževanjem. Vodstvo pa jo širi z dajanjem pozornosti, postavljanjem meril 
dosežkov, z nadzorom nad poslovnimi procesi, z odzivom na različne krizne situacije in 
z lastnim zgledom. V miselnih modelih zaposlenih so prepričanja o tem, kako svet 
deluje in kako naj bi deloval. Moč prepričanja je odvisna od posameznikove kulture, 
vrednostnega sistema, znanj, izkušenj in okoliščin, ki usmerjajo njihovo vedenje. V 
organizacijah, ki imajo odprto osebno kulturo je prilagajanje prepuščeno posamezniku 
in njegovi fleksibilnosti (Ovsenik in Ambrož 2000, 62). 

Organizacijska podpora za notranje podjetništvo vključuje tudi elemente, ki se 
prepletajo z zadovoljstvom zaposlenih. Ti elementi organizacijske podpore so na primer 
ustrezno nagrajevanje glede na rezultate notranje podjetniških dejavnostih, vrednote, 
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pogoji dela za uresničevanje notranjega podjetništva itd. Za zadovoljstvo zaposlenih je 
zraven osebnega dohodka, ugleda dela itd. pomembna tudi organizacijska  kultura, 
vzdušje, možnost napredovanja, izobraževanja, pripadnost zaposlenih, odnosi s 
sodelavci, komunikacija itd. Ustrezna komunikacija med vodstvom, posamezniki in 
teami v podjetju zagotavlja pravočasno opravljanje delovnih nalog in dobre notranje 
podjetniške odnose. Vsi ti med seboj prepleteni elementi so pomembni tako za 
zadovoljstvo zaposlenih kakor tudi za razvoj notranjega podjetništva. Ob ustrezni 
organizacijski podpori vodstva bodo zaposleni lahko zadovoljni, notranje podjetništvo 
se bo razvijalo v pravo smer, skupaj bodo pripomogli k rasti podjetja. Tudi dosedanje 
raziskave v svetu in pri nas ugotavljajo pozitiven vpliv notranjega podjetništva na rast 
podjetja (Antončič in Hisrich 2001, 2004; Antončič in Zorn 2004; Antončič 2007). 

V tem poglavju o notranjem podjetništvu je na podlagi dosedanjih raziskav 
ugotovljeno, da naj bi bila povezava med notranjim podjetništvom in rastjo podjetja 
pozitivna. 
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4 HIPOTEZE 
 

V drugem poglavju o zadovoljstvu zaposlenih so bili navedeni različni elementi 
zadovoljstva zaposlenih, ki so pomembni za vzpostavitev notranjega podjetništva. Zato 
bi lahko bila predvidena povezava med zadovoljstvom zaposlenih in notranjim 
podjetništvom pozitivna. V tretjem poglavju o notranjem podjetništvu je na podlagi 
dosedanjih raziskav ugotovljeno, da naj bi bila povezava med notranjim podjetništvom 
in rastjo podjetja pozitivna. Na podlagi ugotovitev iz predhodnih poglavij sta zastavljeni 
dve hipotezi:  
 

- hipoteza 1: Zadovoljstvo zaposlenih je pozitivno povezano z notranjim 
podjetništvom, 

- hipoteza 2: Notranje podjetništvo je pozitivno povezano z rastjo podjetja. 
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA 
 

V nadaljevanju je opisan anketni vprašalnik, vzorec in metode analize podatkov. 
 

5.1 Anketni vprašalnik 
 

Uporabila sem anonimni anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik je tako pripravljen, 
da dobimo nedvoumne odgovore na določena vprašanja. Vprašanja so predvsem 
zaprtega tipa, kar nam omogoča kasnejšo natančno obdelavo. Lestvica ocen odgovorov 
na vprašanje je večinoma zastavljena od 1 do 5. 

Vprašanja v anketnem vprašalniku so navedena v Prilogi 1. Zadovoljstvo zaposlenih 
je bilo merjeno z vprašanji, ki so bila povzeta oz. prilagojena iz preteklih raziskav in se 
nanašajo na naslednje dimenzije zadovoljstva zaposlenih: plača, izobraževanje, 
nagrajevanje v obliki bonitet in pohval, napredovanje, stalnost zaposlitve, odnosi s 
sodelavci, pripadnost zaposlenih, organizacijska kultura, splošno zadovoljstvo pri delu, 
značilnosti dela (delovni čas, pogoji in ugled dela). Zadovoljstvo zaposlenih s plačo je 
bilo merjeno s štirimi vprašanji iz Johnson 1955; Pruden in Reese 1972; Sims, Szilagyi 
in Keller 1976; Bagozzi 1976, 1980; Joreskog in Sorbom 1982; Hafer in Sirgy 1983; 
Hunt in Chonko 1984; Hafer 1986; Lucas, Babakus in Ingram 1990; Sparks 1994. 
Odnos organizacije do učenja in izobraževanja je bil merjen z dvema vprašanjema iz 
Garratt 1987; Galer in Heijden 1992; Tobin 1993; Sinkula, Baker in Noordewier 1997. 
Nagrajevanje zaposlenih v obliki bonitet in pohval je bilo merjeno z vprašanjem iz 
Johnson 1955; Lucas, Babakus in Ingram 1990. Možnost napredovanja zaposlenih v 
podjetjih je bila merjena z vprašanjem iz Pruden in Reese 1972; Bagozzi 1976, 1980; 
Joreskog in Sorbom 1982; Hafer in Sirgy 1983; Hafer 1986. Zadovoljstvo zaposlenih s 
stalnostjo zaposlitve je bilo merjeno z vprašanjem iz Sims, Szilagyi in Keller 1976; 
Hunt in Chonko 1984; Sparks 1994. Zadovoljstvo z odnosi med sodelavci je bilo 
merjeno s štirimi vprašanji iz Churchill, Ford in Walker Jr. 1974; Kohli in Jaworski 
1994. Pripadnost zaposlenih je bila merjena s petimi vprašanji iz Mowday, Steers in 
Porter 1979; Michaels idr. 1988; Bush, Busy in Hair Jr. 1990; Hartline in Ferrell 1996. 
Stanje organizacijskega vzdušja oz. organizacijske kulture v podjetjih je bilo pravtako 
merjeno s petimi vprašanji iz John 1984; Ferrell in Skinner 1988; Kitchell 1995. 
Splošno zadovoljstvo pri delu je bilo merjeno s šestimi vprašanji iz Brayfield in Rothe 
1951; Porter in Lawler 1968; Churchill, Ford in Walker Jr. 1974; Hackman in Oldham 
1974, 1975; Teas 1979; Teas, Wacker in Hughes 1979; Oliver in Brief 1983; Skinner, 
Dubinsky in Donnelly 1984; Kohli 1985; Dubinsky in Hartley 1986; Dubinsky, Howell, 
Ingram in Bellenger 1986; Hampton, Dubinsky in Skinner 1986; Sohi, Smith in Ford 
1996. Zadovoljstvo zaposlenih z značilnostmi dela, kot so pogoji dela, delovni čas in 
ugled dela je bilo merjeno s petimi vprašanji iz Johnson 1955; Porter in Lawler 1968; 
Sims, Szilagyi in Keller 1976; Teas 1979; Teas, Wacker in Hughes 1979; Hunt in 
Chonko 1984; Kohli 1985; Lucas, Babakus in Ingram 1990; Sparks 1994. 

Vprašanja so predvsem zaprtega tipa na petmestni Likertovi lestvici z odgovori od 
1-zelo neresnično do 5- zelo resnično. Za merjenje notranjega podjetništva in rasti 
podjetja ter kontrolnih spremenljivk (panoga, starost in velikost podjetja) so bila 
uporabljena vprašanja iz preteklih raziskav (Antončič 2002; Antončič in Hisrich 2004; 
Antončič 2007).  

 V raziskavi je bil uporabljen anketni vprašalnik, ki vsebuje 67 vprašanj oz. trditev, 
razdeljenih v štiri področij (sklopov), ki se nanašajo na notranje podjetništvo, 
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zadovoljstvo zaposlenih in rast ter eno področje, ki se nanaša na kontrolne 
spremenljivke, oz. je vsebinsko razdeljeno na panogo, starost, velikost. Od tega je 23 
vprašanj, ki se nanašajo na notranje podjetništvo in so razdeljena v 4 podsklope: novi 
posli, inovacije izdelkov, inovacije tehnologij in samoprenova. Vprašanj, ki se nanašajo 
na zadovoljstvo zaposlenih, je 34 in so razdeljena v 6 podsklopov: nagrajevanje in 
druge ugodnosti, odnosi s sodelavci, pripadnost zaposlenih, organizacijska kultura, 
splošno zadovoljstvo pri delu in značilnosti dela (delovni čas, ugled in pogoji dela). 
Anketa je bila izvedena v slovenskih podjetjih v mesecu marcu in aprilu 2009.  

 
5.2 Vzorec 

 
Zbiranje podatkov s pomočjo vprašalnika je potekalo kombinirano z anketo po 

elektronski pošti in z anketo, pri kateri smo neposredno izročili vprašalnike 
predstavnikom podjetij. Predhodno sem na manjšem številu podjetij (tri) preizkusila 
uporabnost vprašalnika, da sem se izognila nerazumljivim in občutljivim postavkam. Na 
podlagi predhodnega testiranja sem iz sklopa vprašanj, ki se navezujejo na značilnosti 
dela (pogoji, delovni čas in ugled dela) izločila eno nerazumljivo vprašanje (Zaposleni 
mislijo, da imajo avtoriteto v povezavi s svojim delovnim mestom, vprašanje iz: Porter 
in Lawler 1968; Teas 1979; Teas, Wacker in Hughes 1979; Kohli 1985). Prvotno je 
torej bilo v tem sklopu vprašanj zastavljenih šest vprašanj, uporabljenih za merjenje pa 
je bilo pet. Za boljše razumevanje pomena vprašanj je bilo na podlagi predloga podjetij 
smiselno zamenjanih nekaj besed. 

Vprašalniki so bili posredovani oz. razdeljeni zaposlenim v velikih, srednjih in 
malih podjetjih iz Slovenije z najmanj dvajsetimi zaposlenimi. Vprašalnikom po 
elektronski pošti je bilo priloženo kratko spremno pismo z navedbo namena raziskave. 
Pri zbiranju podatkov po elektronski pošti je bil po prvem pošiljanju, čez štirinajst dni 
postopek ponovljen s ponovnim elektronskim kontaktiranjem anketirancev, z namenom 
večjega odziva na sodelovanje v raziskavi. Izražena je bila zahvala vsem, ki so na 
vprašanja odgovorili in ponovno povabilo k sodelovanju tistih, ki na anketo še niso 
odgovorili. Izbranih je bilo 2.977 podjetij izmed vseh podjetij v Sloveniji z najmanj 
dvajsetimi zaposlenimi, za katera je bilo možno pridobiti elektronske naslove. Po 
pošiljanju vprašalnika po elektronski pošti je bilo ugotovljeno, da je bilo 31 elektronskih 
naslov napačnih po obliki elektronskega naslova (npr. s šumniki in drugimi znaki, ki se 
v elektronskih naslovih ne uporabljajo), 671 je bilo vsebinsko napačnih (npr. elektronski 
naslov ne obstaja več) in nedostavljivih. Ankete so bile dejansko poslane na 2.275 
elektronskih naslovov.  Vrnjenih je bilo 159 vprašalnikov  oz. 7,0%, od katerih je bilo 
149 uporabnih za analizo. Odzivnost na anketo po elektronski pošti je tako nizka zato, 
ker se po elektronski pošti pošilja ogromno nezaželjene pošte (»spam«), veliko ljudi v 
podjetjih ne odgovarja, ne pregleda, oz. izbriše sporočila poslana z neznanih 
elektronskih naslovov.  

V tabeli 5.1 in Sliki 5.1 so razdeljena podjetja po panogah, oz. je prikazana 
frekvenčna porazdelitev. Največ podjetij (38 oz. 26,4%) je iz panog, ki sodijo v 
proizvodnjo industrijskih dobrin. Sledijo panoge iz transporta in javnih dobrin (20 oz. 
13,9%), panoge iz konzultanstva in poslovnih storitev (17 oz. 11,8%), panoge iz 
trgovine na drobno in debelo (15 oz. 10,4%), panoge iz proizvodnje potrošnih dobrin 
(14 oz. 9,7%), druge panoge (10 oz. 6,90%), panoge iz turizma (9 oz. 6,3%), panoge iz 
gradbeništva (8 oz. 5,6%). Najmanj podjetij (6 oz. 4,2%) je iz panog, ki sodijo v 
bančništvo, investicije in zavarovalništvo ter pravtako enako najmanjše število podjetij 

56 



Empirična raziskava 
 

(6 oz. 4,2%), ki sodijo v panogo inženiring, raziskave in razvoj. Nobeno podjetje (0 oz. 
0,0%) iz panog, kot so rudarstvo, črpanje in nafta, ni odgovorilo na anketni vprašalnik. 
Največ podjetij je iz storitvenih panog (82; 55,0%), nekaj manj pa iz proizvodnih panog 
(52; 34,9%), kar je prikazano na sliki 5.2.  

Tabela 5.1 Frekvenčna porazdelitev podjetij po panogah 

Panoga Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v 

% 

Veljavna 
relativna 

frekvenca v 
% 

Kumulativa 
v % 

Bančništvo,investicije, 
zavarovalništvo 

6 4,0% 4,2% 4,2%

Gradbeništvo 8 5,4% 5,6% 9,7%
Potrošniške storitve 1 0,7% 0,7% 10,4%
Proizvodnja potrošnih dobrin 14 9,4% 9,7% 20,1%
Proizvodnja industrijskih dobrin 38 25,5% 26,4% 46,5%
Inženiring, raziskave in razvoj 6 4,0% 4,2% 50,7%
Rudarstvo, črpanje, nafta 0 0,0% 0,0% 50,7%
Konzultanstvo in poslovne storitve 17 11,4% 11,8% 62,5%
Trgovina na drobno in debelo 15 10,1% 10,4% 72,9%
Transport in javne dobrine 20 13,4% 13,9% 86,8%
Turizem 9 6,0% 6,3% 93,1%
Drugo 10 6,7% 6,9% 100,0%
Manjkajoči 5 3,4%
Skupaj 149 100,0% 100,0%   
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Slika 5.1 Panoga 
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Slika 5.2 Panoga 
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eli 5.2 in slik  je prikazan  obravnavanih podjetij po starosti v letih, 
z. je prikazana frekvenčna porazdelitev. Največ podjetij (63 oz. 42,3%) sodi v 

tno skupino od 11 do 20 let. Sledi jim skupina (30 oz. 20,1%) podjetij, ki je starih 

 
V tab i 5.3 ih 149

o
staros
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več kot 50 let, nato skupina (27 oz. 18,1%) podjetij, ki je starih med 21 in 50 let, 
skupina (16 oz. 10,7%) podjetij starih med 6 in 10 let, skupina (12 oz. 8,1%) podjetij 

ed 2 in 5 let in le (1 oz. 0,7%) podjetje, ki je staro med 0 in 1 letom. Največ 
od

starih m
p jetij je starih med 11 in 20 let. 

Tabela 5.2 Frekvenčna porazdelitev podjetij po starosti (v letih) 

Starost v 
letih Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna 
relativna 

frekvenca v % Kumulativa v % 
0-1 1 0,7 0,7 0,7 
2-5 12 8,1 8,1 8,7 
6-10 16 10,7 10,7 19,5 
11-20 63 42,3 42,3 61,7 
21-50 27 18,1 18,1 79,9 
več
Skupaj 149 100,0 100,0

 kot 50 30 20,1 20,1 100,0 
  

 

Slika 5.3 Starost v letih 
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Anketirana podjetja so glede na velikost razvrščena po dveh kriterijih: celotne letne 

prodaje v letu 2008 v EUR in številu zaposlenih. V tabeli 5.3 in sliki 5.4 so razdeljena 
podjetja po velikosti glede na celotno letno prodajo v EUR, oz. je prikazana frekvenčna 
porazdelitev. Večina obravnavanih podjetjih (38 oz. 27,1%) ima celotno prodajo nad 
1.600.000 do  4.000.000 EUR. Sledi jim skupina (35 oz. 25%) podjetij, ki imajo celotno 
prodajo nad 4.000.000 do 20.000.000 EUR. Relativno visoko število obravnavanih 
podjetij (31 oz. 22,1%) je doseglo celotno prodajo nad 20.000.000 EUR. Naslednja 
skupina (21 oz. 15%) podjetij je takšnih, ki imajo celotno prodajo nad 800.000 do 
1.600.000 EUR. Nekoliko manjše število podjetij (8 oz. 5,7%) je imelo letno prodajo v 
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letu 2008 nad 400.000 do 800.000 EUR. Najmanj podjetij (7 oz. 5%) je imelo celotno 
prodajo do 400.000 EUR. 

Tabela 5.3 Frekvenčna porazdelitev podjetij po velikosti celotne prodaje v EUR 

Velikost (celotna prodaja v 
EUR) Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v %

Veljavna 
relativna 

frekvenca v % 
Kumulativa v 

% 
400.000 ali manj 7 4,7 5,0 5,0
nad 400.000 - 800.000 8 5,4 5,7 10,7
nad 800.000 - 1.600.000 21 14,1 15,0 25,7
nad 1.600.000 - 4.000.000 38 25,5 27,1 52,9
nad 4.000.000 - 20.000.000 35 23,5 25,0 77,9
nad 20.000.000 31 20,8 22,1 100,0
Skupaj 140 94,0 100,0  
Manjkajoče 9 6,0   

149 100,0Skupaj     
 

Slika 5.4 Velikost celotne prodaje v EUR 
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tura pStruk odjetij glede na število zaposlenih je, kot je razvidno iz tabele 5.4 in slike 

v tabeli 5.4 in sliki 5.5 so razdeljena podjetja po številu zaposlenih 
 delovnim ), oz. je rikazana frekve na 

č podjetij (76 oz. 51,4%) ima anj zaposlenih. Naslednja 
upina (28 oz. 18,9%) podjetij ima med 51 do 100 zaposlenih. Sledijo podjetja, ki 

imajo med 101 do 250 zaposlenih (18 oz. 12,2%), potem sledijo podjetja, ki imajo nad 
501 do 1.000 zaposlenih (13 oz. 8,8%), nekoliko manjše število podjetij (10 oz. 6,8%) 
ima od 251 do 500 zaposlenih. Več kot 1.000 zaposlenih imajo le 3 (oz. 2%) 
obravnavana podjetja. Večina podjetij je majhnih (od 20 do 50 zaposlenih). 

5.5, sledeča: 
(ekvivalentno število zaposlenih s polnim
porazdelitev. Najve
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Tabela 5.4 Frekvenčna porazdelitev podjetij po velikosti števila zaposlenih 

Frekvenca 
Relativna 

frekvenca v % 

Veljavna 
relativna 

frekvenca v % 
Kumulativa v 

% 

Velikost (št. 
zaposlenih) 

50 ,4 ali manj 76 51,0 51,4 51
51-100 28 18,8 18,9 70
101-250 18 12,1 12,2 82
251-500 10 6,7 6,8 

,3
,4

89,2
50 8,7 8,8 98,0
več 2,0 2,0 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0  
Ma 1 0,7   
Sk

1-1.000 13
00 3 kot 1.0

njkajoče 
upaj 149 100,0     
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5 ze podatkov 

NP= f (Ng, Os, St,  Zd, Sz, Pz, Ok ) + E,  
kjer je: 

NP - notranje podjetništvo, 

.3 Metode anali
 

Analiza podatkov je bila namenjena testiranju hipotez. Uporabljena je bila multipla 
regresijska analiza s pomočjo programskega paketa SPSS. Pri Hipotezi 1 so neodvisne 
spremenljivke dimenzije zadovoljstva zaposlenih, odvisna spremenljivka pa notranje 
podjetništvo. Predvidena je bila naslednja multipla regresijska enačba:  
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f - linearna funkcija, 
Ng - nagrajevanje in druge ugodnosti (zadovoljstvo s plačo, zadovoljstvo z 

nagrajevanjem v obliki bonitet in pohval, možnost napredovanja, zadovoljstvo z 
odnosom do usposabljanja in izobraževanja v podjetju), 

Os - zadovoljstvo z odnosi med sodelavci, 
St - zadovoljstvo zaposlenih s stalnostjo zaposlitve, 
Zd - zadovoljstvo z značilnostmi dela (pogoji, delovni čas in ugled dela), 
Sz - splošno zadovoljstvo zaposlenih, 
Pz - pripadnost zaposlenih, 
Ok - organizacijsko vzdušje oz. kultura v podjetju, 

E - napaka ocene. 
 

Preverjene so bile tudi enostavne regresijske enačbe, pri katerih je zadovoljstvo 
zaposlenih odvisna spremenljivka, vsaka dimenzija zadovoljstva zaposlenih pa 
neodvisna spremenljivka. Število dejansko preverjenih dimenzij zadovoljstva 
zaposlenih v regresijski analizi je bilo določenih na podlagi eksplorativne faktorske 
analize, ki je opisana v nadaljevanju v poglavju o rezultatih analize. 

Pri Hipotezi 2 je neodvisna spremenljivka notranje podjetništvo, odvisna pa rast 
podjetja. Preverjena je bila naslednja regresijska enačba:  

 
R= f (NP) + E,  

kjer je: 
R - rast podjetja, 
f - linearna funkcija, 
NP - notranje podjetništvo, 
E - napaka ocene. 

 
Kontrolni spremenljivki starost in velikost podjetja sta bili dodatno vključeni kot 

neodvisni spremenljivki pri vseh regresijskih enačbah. Vpliv kontrolne spremenljivke 
panoge podjetja pa je bil preverjen tako, da smo regresijske enačbe preverili še na pod-
vzorcih izbranih glede na panogo oz. skupino panog dejavnosti (npr. posebej za 
proizvodno in storitveno dejavnost). 
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6 REZULTATI RAZISKAVE 
 

6.1 Opisi spremenljivk 
 

V nadaljevanju so navedeni opisi spremenljivk zadovoljstva zaposlenih, notranjega 
podjetništva in rasti. Aritmetične sredine spremenljivk so prikazane v prilogi 2. 
 

6.1.1 Zadovoljstvo zaposlenih 
 

V tabeli 6.1 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
zadovoljstvu zaposlenih s plačo, ki jo dobijo za svoje delo (U1107). Največ podjetij je 
podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 3,05. Odgovori na to vprašanje pomenijo 
srednji poudarek na zadovoljstvu zaposlenih s plačo, ki jo dobijo za svoje delo. 

Tabela 6.1 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so 
zadovoljni s plačo, ki jo dobijo za svoje delo«. 

U1107*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 9 6,0 6,0 6,0
2 30 20,1 20,1 26,2
3 62 41,6 41,6 67,8
4 41 27,5 27,5 95,3
5 7 4,7 4,7 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,05 
 

V tabeli 6.2 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, da 
zaposleni menijo, da za svoje delo niso pravično plačani (U1108). Največ podjetij je 
podalo odgovor 2. Aritmetična sredina znaša 2,64. Odgovori na to vprašanje pomenijo 
srednji poudarek na navedbi, da zaposleni menijo, da za svoje delo niso pravično 
plačani.  

Tabela 6.2 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni menijo, 
da za svoje delo niso pravično plačani«. 

U1108*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 18 12,1 12,2 12,2
2 57 38,3 38,5 50,7
3 42 28,2 28,4 79,1
4 23 15,4 15,5 94,6
5 8 5,4 5,4 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0   

* Aritmetična sredina = 2,64 
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V tabeli 6.3 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
relativno dobri finančni nagrajenosti zaposlenih za svoje delo (U1109). Največ podjetij 
je podalo odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,34. Odgovori na to vprašanje 
pomenijo srednji poudarek na navedbi, da so zaposleni relativno dobro finančno 
nagrajeni za svoje delo. 

Tabela 6.3 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so 
relativno dobro finančno nagrajeni za svoje delo«. 

U1109*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 7 4,7 4,7 4,7
2 17 11,4 11,5 16,2
3 54 36,2 36,5 52,7
4 59 39,6 39,9 92,6
5 11 7,4 7,4 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,34 
 

V tabeli 6.4 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, da 
zaposleni menijo, da je njihova plača visoka v primerjavi s tem, kolikor zaslužijo 
zaposleni za podobno delov v drugih podjetjih (U1110). Največ podjetij je podalo 
odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 2,75. Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji 
poudarek na navedbi, da zaposleni menijo, da je njihova plača visoka v primerjavi s 
tem, kolikor zaslužijo zaposleni za podobno delo v drugih podjetjih. 
 

Tabela 6.4 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni menijo, 
da je njihova plača visoka v primerjavi s tem, kolikor zaslužijo zaposleni za 
podobno delo v drugih podjetjih«. 

U1110*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 17 11,4 11,5 11,5
2 45 30,2 30,4 41,9
3 53 35,6 35,8 77,7
4 24 16,1 16,2 93,9
5 9 6,0 6,1 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0   

* Aritmetična sredina = 2,75 
 

V tabeli 6.5 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o učenju 
kot ključnem dejavniku izboljšav, ki je eden od osnovnih vrednot organizacije (U1111). 
Največ podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 3,50. Odgovori na to 
vprašanje pomenijo srednji poudarek na navedbi, da je učenje, kot ključni dejavnik 
izboljšav, eden od osnovnih vrednot organizacije. 
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Tabela 6.5 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Učenje, kot ključni 
dejavnik izboljšav, je eden od osnovnih vrednot naše organizacije«. 

U1111*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 4 2,7 2,7 2,7
2 15 10,1 10,1 12,8
3 54 36,2 36,5 49,3
4 53 35,6 35,8 85,1
5 22 14,8 14,9 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,50 
 

V tabeli 6.6 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o tem, da 
je v organizaciji obravnavano izobraževanje zaposlenih kot investicija in ne kot strošek 
(U1112). Največ podjetij je podalo odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,69. 
Odgovori na to vprašanje pomenijo večji poudarek podjetij na izobraževanje zaposlenih 
kot investicijo in ne kot strošek. 
 

Tabela 6.6 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »V naši organizaciji 
obravnavamo izobraževanja kot investicijo in ne kot strošek«. 

U1112*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 7 4,7 4,7 4,7
2 15 10,1 10,1 14,8
3 31 20,8 20,8 35,6
4 60 40,3 40,3 75,8
5 36 24,2 24,2 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,69 
 

V tabeli 6.7 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, da 
ugodnosti, kot so zavarovanje, socialna varnost itd., ki jih podjetje nudi zaposlenim, 
niso zadovoljive (U1113). Največ podjetij je podalo odgovor 2. Aritmetična sredina 
znaša 2,37. Odgovori na to vprašanje pomenijo manjši poudarek na navedbi, da 
ugodnosti, kot so zavarovanje, socialna varnost itd., ki jih podjetje nudi zaposlenim, 
niso zadovoljive. 
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Tabela 6.7 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Ugodnosti, kot so 
zavarovanje, socialna varnost, itd. ki jih podjetje nudi zaposlenim, niso 
zadovoljive«. 

U1113*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 42 28,2 28,2 28,2
2 44 29,5 29,5 57,7
3 38 25,5 25,5 83,2
4 16 10,7 10,7 94,0
5 9 6,0 6,0 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 2,37 
 

V tabeli 6.8 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o tem, ali 
zaposleni najdejo v svojem delu izziv, zanimanje in občutek dovršenosti (U1114). 
Največ podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 3,38. Odgovori na to 
vprašanje pomenijo srednji poudarek na navedbi, da zaposleni najdejo v svojem delu 
izziv, zanimanje in občutek dovršenosti. 

Tabela 6.8 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni najdejo v 
svojem delu izziv, zanimanje in občutek dovršenosti«. 

U1114*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,1 2,1
2 13 8,7 8,9 11,0
3 72 48,3 49,3 60,3
4 42 28,2 28,8 89,0
5 16 10,7 11,0 100,0
Skupaj 146 98,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,38 
 

V tabeli 6.9 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o tem, ali 
so zaposleni zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, ki jim je zagotovljena na njihovem 
delovnem mestu (U1115). Največ podjetij je podalo odgovor 4. Aritmetična sredina 
znaša 3,89. Odgovori na to vprašanje pomenijo večji poudarek zadovoljstva zaposlenih 
s stalnostjo zaposlitve na delovnem mestu. 
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Tabela 6.9 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so 
zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, ki jim je zagotovljena na njihovem delovnem 
mestu«. 

U1115*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 2 1,3 1,4 1,4
2 8 5,4 5,4 6,8
3 24 16,1 16,3 23,1
4 83 55,7 56,5 79,6
5 30 20,1 20,4 100,0
Skupaj 147 98,7 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,89 
 

V tabeli 6.10 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o tem, ali 
zaposleni menijo, da so sodelavci okrog njih taki, kot bi si jih želeli (U1116). Največ 
podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 3,44. Odgovori na to vprašanje 
pomenijo srednji poudarek na navedbi, da zaposleni menijo, da so sodelavci okrog njih 
taki, kot bi si jih želeli. 
 

Tabela 6.10 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni menijo, 
da so sodelavci okrog njih taki, kot bi si jih želeli«. 

U1116*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 2 1,3 1,3 1,3
2 6 4,0 4,0 5,4
3 74 49,7 49,7 55,0
4 58 38,9 38,9 94,0
5 9 6,0 6,0 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,44 
 

V tabeli 6.11 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o tem, ali 
se zaposleni dobro razumejo med seboj (U1117). Največ podjetij je podalo odgovor 4. 
Aritmetična sredina znaša 3,65. Odgovori na to vprašanje pomenijo večji poudarek na 
navedbi, da se zaposleni dobro razumejo med seboj. 
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Tabela 6.11 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni se dobro 
razumejo med seboj«. 

U1117*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 2 1,3 1,3 1,3
2 9 6,0 6,0 7,4
3 47 31,5 31,5 38,9
4 72 48,3 48,3 87,2
5 19 12,8 12,8 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,65 
 

V tabeli 6.12 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o tem, ali 
so zaposleni zadovoljni z odnosi med sodelavci (U1118). Največ podjetij je podalo 
odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,66. Odgovori na to vprašanje pomenijo večji 
poudarek na navedbi, da so zaposleni zadovoljni z odnosi med sodelavci. 
 

Tabela 6.12 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so 
zadovoljni z odnosi med sodelavci«. 

U1118*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 2 1,3 1,4 1,4
2 10 6,7 6,8 8,1
3 46 30,9 31,1 39,2
4 69 46,3 46,6 85,8
5 21 14,1 14,2 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,66 
 

V tabeli 6.13 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o tem, ali 
imajo zaposleni občutek, da njihovi sodelavci na njih delujejo stimulativno (U1119). 
Največ podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 3,43. Odgovori na to 
vprašanje pomenijo srednji poudarek na navedbi, da zaposleni čutijo, da njihovi 
sodelavci na njih delujejo stimulativno. 
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Tabela 6.13 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni čutijo, 
da njihovi sodelavci na njih delujejo stimulativno«. 

U1119*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,0 2,0
2 11 7,4 7,4 9,4
3 67 45,0 45,0 54,4
4 55 36,9 36,9 91,3
5 13 8,7 8,7 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,43 
 

V tabeli 6.14 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
pripadnosti zaposlenih organizaciji (U1120). Največ podjetij je podalo odgovor 4. 
Aritmetična sredina znaša 3,70. Odgovori na to vprašanje pomenijo večji poudarek 
pripadnosti organizaciji. 
 

Tabela 6.14 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so 
pripadni organizaciji«. 

U1120*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,0 2,0
2 8 5,4 5,4 7,4
3 43 28,9 28,9 36,2
4 71 47,7 47,7 83,9
5 24 16,1 16,1 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,70 
 

V tabeli 6.15 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o tem, da 
zaposleni govorijo svojim prijateljem pozitivno o organizaciji, v kateri so zaposleni 
(U1121). Največ podjetij je podalo odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,58. 
Odgovori na to vprašanje pomenijo večji poudarek na navedbi, da zaposleni govorijo 
svojim prijateljem pozitivno o organizaciji, v kateri so zaposleni. 
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Tabela 6.15 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni govorijo 
svojim prijateljem pozitivno o organizaciji, v kateri so zaposleni«. 

 U1121* 
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 5 3,4 3,4 3,4
2 7 4,7 4,7 8,1
3 53 35,6 35,6 43,6
4 65 43,6 43,6 87,2
5 19 12,8 12,8 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,58 
 

V tabeli 6.16 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, da 
zaposleni čutijo zelo malo pripadnosti do podjetja (U1122). Največ podjetij je podalo 
odgovor 2. Aritmetična sredina znaša 2,11. Odgovori na to vprašanje pomenijo manjši 
poudarek na navedbi, da zaposleni čutijo zelo malo pripadnosti do podjetja. 

Tabela 6.16 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni čutijo 
zelo malo pripadnosti do podjetja«. 

U1122*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 45 30,2 30,2 30,2
2 60 40,3 40,3 70,5
3 30 20,1 20,1 90,6
4 11 7,4 7,4 98,0
5 3 2,0 2,0 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 2,11 
 

V tabeli 6.17 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, da 
zaposleni s ponosom govorijo drugim o tem, da so del organizacije, v kateri delajo 
(U1123). Največ podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 3,43. 
Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji poudarek na navedbi, da zaposleni s 
ponosom govorijo drugim o tem, da so del organizacije. 
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Tabela 6.17 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni s 
ponosom govorijo drugim o tem, da so del te organizacije«. 

U1123*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 5 3,4 3,4 3,4
2 12 8,1 8,2 11,6
3 59 39,6 40,1 51,7
4 57 38,3 38,8 90,5
5 14 9,4 9,5 100,0
Skupaj 147 98,7 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,43 
 

V tabeli 6.18 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o tem, da 
je za zaposlene organizacija, v kateri delajo, najboljša izmed vseh, za katere bi lahko 
delali (U1124). Največ podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 3,07. 
Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji poudarek na navedbi, da je za zaposlene 
organizacija, v kateri delajo najboljša izmed vseh organizacij, za katere bi lahko delali. 

Tabela 6.18 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Za zaposlene je ta 
organizacija najboljša izmed vseh organizacij, za katere bi lahko delali«. 

U1124*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 8 5,4 5,4 5,4
2 29 19,5 19,5 24,8
3 64 43,0 43,0 67,8
4 41 27,5 27,5 95,3
5 7 4,7 4,7 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,07 
 

V tabeli 6.19 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
nadrejenih v podjetju, ki so voljni deliti pomembne informacije s podrejenimi (U1125). 
Največ podjetij je podalo odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,59. Odgovori na to 
vprašanje pomenijo večji poudarek na navedbi, da so nadrejeni v podjetju pripravljeni 
deliti pomembne informacije s podrejenimi. 
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Tabela 6.19 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Nadrejeni v našem 
podjetju so voljni deliti pomembne informacije s podrejenimi«. 

U1125*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,0 2,0
2 17 11,4 11,4 13,4
3 43 28,9 28,9 42,3
4 61 40,9 40,9 83,2
5 25 16,8 16,8 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,59 
 

V tabeli 6.20 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, da 
informacije v podjetju v glavnem potekajo navzdol od vodstva do podrejenih (U1126). 
Največ podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 3,44. Odgovori na to 
vprašanje pomenijo srednji poudarek na navedbi, da informacije v podjetju v glavnem 
potekajo navzdol od vodstva do podrejenih. 

Tabela 6.20 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Informacije v 
našem podjetju v glavnem potekajo navzdol od vodstva do podrejenih«. 

U1126*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 4 2,7 2,7 2,7
2 20 13,4 13,4 16,1
3 53 35,6 35,6 51,7
4 50 33,6 33,6 85,2
5 22 14,8 14,8 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,44 
 

V tabeli 6.21 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, 
organizacije, ki bi jo lahko zaposleni opisali kot prilagodljivo na spremembe (U1127). 
Največ podjetij je podalo odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,71. Odgovori na to 
vprašanje pomenijo večji poudarek na navedbi, da bi organizacijo lahko opisali kot 
prilagodljivo na spremembe. 
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Tabela 6.21 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Našo organizacijo 
bi lahko opisali kot prilagodljivo na spremembe«. 

U1127*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 5 3,4 3,4 3,4
2 9 6,0 6,0 9,4
3 38 25,5 25,5 34,9
4 69 46,3 46,3 81,2
5 28 18,8 18,8 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,71 
 

V tabeli 6.22 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, da 
podjetje vedno strmi za izboljšavami (U1128). Največ podjetij je podalo odgovor 4. 
Aritmetična sredina znaša 3,90. Odgovori na to vprašanje pomenijo večji poudarek na 
navedbi, da podjetja vedno strmijo za izboljšavami. 

Tabela 6.22 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Naše podjetje 
vedno strmi za izboljšavami«. 

U1128*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 4 2,7 2,7 2,7
2 6 4,0 4,0 6,7
3 35 23,5 23,5 30,2
4 60 40,3 40,3 70,5
5 44 29,5 29,5 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,90 
 

V tabeli 6.23 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, da za 
izvajanje večine delovnih nalog nimajo formalnih postopkov v podjetju (U1129). 
Največ podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 2,95. Odgovori na to 
vprašanje pomenijo srednji poudarek na navedbi, da za izvajanje večine delovnih nalog 
nimajo v podjetju formalnih postopkov. 
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Tabela 6.23 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Za izvajanje 
večine delovnih nalog v našem podjetju nimamo formalnih postopkov«. 

U1129*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 18 12,1 12,2 12,2
2 36 24,2 24,3 36,5
3 45 30,2 30,4 66,9
4 34 22,8 23,0 89,9
5 15 10,1 10,1 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0   

* Aritmetična sredina = 2,95 
 

V tabeli 6.24 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, da 
večina zaposlenih v organizaciji čuti veliko osebno zadovoljstvo, ko opravi svoje delo 
dobro (U1130). Največ podjetij je podalo odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,59. 
Odgovori na to vprašanje pomenijo večji poudarek na navedbi, da večina zaposlenih v 
organizaciji, za katero delajo, čuti veliko osebno zadovoljstvo, ko opravi svoje delo 
dobro. 

Tabela 6.24 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Večina zaposlenih 
v naši organizaciji čuti veliko osebno zadovoljstvo, ko opravi svoje delo dobro«. 

 U1130* 
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 2 1,3 1,3 1,3
2 6 4,0 4,0 5,4
3 60 40,3 40,3 45,6
4 64 43,0 43,0 88,6
5 17 11,4 11,4 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,59 
 

V tabeli 6.25 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, da v 
podjetju obstajajo priložnosti za osebno rast in razvoj (U1131). Največ podjetij je 
podalo odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,72. Odgovori na to vprašanje pomenijo 
večji poudarek na navedbi, da  obstajajo v podjetju priložnosti za osebno rast in razvoj. 
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Tabela 6.25 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »V našem podjetju 
obstajajo priložnosti za osebno rast in razvoj«. 

U1131*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 2 1,3 1,3 1,3
2 9 6,0 6,0 7,4
3 43 28,9 28,9 36,2
4 70 47,0 47,0 83,2
5 25 16,8 16,8 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,72 
 

V tabeli 6.26 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, da je 
večina zaposlenih v organizaciji zelo zadovoljnih z delom (U1132). Največ podjetij je 
podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 3,46. Odgovori na to vprašanje pomenijo 
srednji poudarek, da  je večina zaposlenih v podjetju zelo zadovoljnih z delom. 
 

Tabela 6.26 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Večina zaposlenih 
v naši organizaciji je zelo zadovoljnih z delom«. 

U1132*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,0 2,0
2 10 6,7 6,7 8,7
3 65 43,6 43,6 52,3
4 58 38,9 38,9 91,3
5 13 8,7 8,7 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,46 
 

V tabeli 6.27 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, da so 
zaposleni na splošno zadovoljni z vrsto dela, ki ga opravljajo v podjetji (U1133). Največ 
podjetij je podalo odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,56. Odgovori na to vprašanje 
pomenijo večji poudarek na navedbi, da so zaposleni na splošno zadovoljni z vrsto dela, 
ki ga opravljajo v podjetju. 
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Tabela 6.27 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so na 
splošno zadovoljni z vrsto dela, ki ga opravljajo v podjetju«. 

U1133*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 4 2,7 2,7 2,7
2 3 2,0 2,0 4,7
3 59 39,6 39,9 44,6
4 70 47,0 47,3 91,9
5 12 8,1 8,1 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,56 
 

V tabeli 6.28 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o mnenju 
zaposlenih glede zanimivosti njihovega dela (U1134). Največ podjetij je podalo 
odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,52. Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji 
poudarek, na navedbi, da zaposleni menijo, da je njihovo delo zelo zanimivo.  
 

Tabela 6.28 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so 
mnenja, da je njihovo delo zelo zanimivo«. 

U1134*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,0 2,0
2 11 7,4 7,4 9,4
3 56 37,6 37,6 47,0
4 64 43,0 43,0 89,9
5 15 10,1 10,1 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,52 
 

V tabeli 6.29 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, da 
zaposleni uživajo v svojem delu (U1135). Največ podjetij je podalo odgovor 3. 
Aritmetična sredina znaša 3,36. Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji poudarek 
uživanja zaposlenih v svojem delu. 
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Tabela 6.29 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni uživajo 
v svojem delu«. 

  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 5 3,4 3,4 3,4
2 13 8,7 8,7 12,1
3 65 43,6 43,6 55,7
4 55 36,9 36,9 92,6
5 11 7,4 7,4 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,36 
 

V tabeli 6.30 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, da 
zaposleni čutijo, da imajo priložnost neodvisnega sprejemanja odločitev na svojem 
delovnem mestu (U1136). Največ podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina 
znaša 3,34. Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji poudarek, na navedbi, da 
zaposleni čutijo, da imajo priložnost za neodvisno sprejemanje odločitev na svojem 
delovnem mestu. 

Tabela 6.30 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni čutijo, 
da imajo priložnost za neodvisno sprejemanje odločitev na svojem delovnem 
mestu«. 

U1136*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 5 3,4 3,4 3,4
2 10 6,7 6,7 10,1
3 74 49,7 49,7 59,7
4 50 33,6 33,6 93,3
5 10 6,7 6,7 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,34 
 

V tabeli 6.31 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, da 
zaposleni čutijo, da so pomembni na svojem delovnem mestu v podjetju (U1137). 
Največ podjetij je podalo odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,56. Odgovori na to 
vprašanje pomenijo večji poudarek, na navedbi, da zaposleni čutijo, da so pomembni na 
svojem delovnem mestu. 
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Tabela 6.31 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni čutijo, 
da so pomembni na svojem delovnem mestu znotraj podjetja«. 

U1137*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 4 2,7 2,7 2,7
2 6 4,0 4,0 6,7
3 54 36,2 36,2 43,0
4 73 49,0 49,0 91,9
5 12 8,1 8,1 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,56 
 

V tabeli 6.32 je frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o navedbi, mnenja 
zaposlenih, da prejmejo od svojih nadrejenih dovolj informacij o uspešnosti izvrševanja 
delovnih nalog (U1138). Največ podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 
3,42. Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji poudarek, glede mnenja zaposlenih, da 
prejmejo od svojih nadrejenih dovolj informacij o uspešnosti izvrševanja delovnih 
nalog. 

Tabela 6.32 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni menijo, 
da prejmejo od svojih nadrejenih dovolj informacij o uspešnosti izvrševanja 
delovnih nalog«. 

U1138*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 2 1,3 1,3 1,3
2 15 10,1 10,1 11,4
3 62 41,6 41,6 53,0
4 58 38,9 38,9 91,9
5 12 8,1 8,1 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,42 
 

V tabeli 6.33 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
zadovoljstvu zaposlenih z delovnimi pogoji (U1139). Največ podjetij je podalo odgovor 
4. Aritmetična sredina znaša 3,67. Odgovori na to vprašanje pomenijo večji poudarek, 
zadovoljstva zaposlenih z delovnimi pogoji. 
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Tabela 6.33 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so 
zadovoljni z delovnimi pogoji«. 

U1139*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 4 2,7 2,7 2,7
2 8 5,4 5,4 8,1
3 42 28,2 28,4 36,5
4 73 49,0 49,3 85,8
5 21 14,1 14,2 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,67 
 

V tabeli 6.34 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
zadovoljstvu zaposlenih z delovnim časom (U1140). Največ podjetij je podalo odgovor 
4. Aritmetična sredina znaša 3,71. Odgovori na to vprašanje pomenijo večji poudarek, 
na navedbi, da so zaposleni zadovoljni z delovnim časom. 

Tabela 6.34 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zaposleni so 
zadovoljni z delovnim časom«. 

U1140*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 2 1,3 1,3 1,3
2 12 8,1 8,1 9,4
3 40 26,8 26,8 36,2
4 68 45,6 45,6 81,9
5 27 18,1 18,1 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,71 
 

6.1.2 Notranje podjetništvo 
 

V tabeli 6.35 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
stimuliranju novega povpraševanja po obstoječih izdelkih podjetja na sedanjih trgih 
preko agresivnega oglaševanja in trženja (U0101). Največ podjetij je podalo odgovor 3. 
Aritmetična sredina znaša 2,92. Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji poudarek 
stimuliranja novega povpraševanja po obstoječih izdelkih na sedanjih trgih.  
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Tabela 6.35 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Stimuliranje 
novega povpraševanja po vaših obstoječih izdelkih na vaših sedanjih trgih preko 
agresivnega oglaševanja in trženja«. 

U0101*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 30 20,1 20,1 20,1
2 26 17,4 17,4 37,6
3 40 26,8 26,8 64,4
4 32 21,5 21,5 85,9
5 21 14,1 14,1 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 2,92 
 

V tabeli 6.36 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o širitvi 
vrst izdelkov podjetja na sedanjih trgih (U0102). Največ podjetij je podalo odgovor 4. 
Aritmetična sredina znaša 3,38. Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji poudarek 
širitve vrst izdelkov na sedanjih trgih. 

Tabela 6.36 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Širitev vrst 
izdelkov na vaših sedanjih trgih«. 

 U0102* 
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v %

1 10 6,7 6,7 6,7
2 27 18,1 18,1 24,8
3 39 26,2 26,2 51,0
4 43 28,9 28,9 79,9
5 30 20,1 20,1 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,38 
 

V tabeli 6.37 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
ukvarjanju podjetja z novimi posli na novih trgih, ki so povezani z obstoječimi posli 
(U0103). Največ podjetij je podalo odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,37. 
Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji poudarek ukvarjanja podjetij z novimi posli, 
na novih trgih, ki so povezani z obstoječimi posli.  
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Tabela 6.37 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Ukvarjanje z 
novimi posli na novih trgih, ki so povezani z vašimi obstoječimi posli«. 

U0103*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v %

1 15 10,1 10,2 10,2
2 21 14,1 14,3 24,5
3 35 23,5 23,8 48,3
4 47 31,5 32,0 80,3
5 29 19,5 19,7 100,0
Skupaj 147 98,7 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,37 
 

V tabeli 6.38 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o iskanju 
novih tržnih niš za izdelke na že obstoječih trgih (U0104). Največ podjetij je podalo 
odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,60. Odgovori na to vprašanje pomenijo večji 
poudarek iskanja novih tržnih niš za izdelke na že obstoječih trgih. 

Tabela 6.38 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Iskanje novih 
tržnih niš za vaše izdelke na vaših že obstoječih trgih«. 

U0104*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,0 2,0
2 21 14,1 14,1 16,1
3 36 24,2 24,2 40,3
4 61 40,9 40,9 81,2
5 28 18,8 18,8 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,60 
 

V tabeli 6.39 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o vstopu 
na nova poslovna področja s ponujanjem novih izdelkov ali vrst izdelkov (U0105). 
Največ podjetij je podalo odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,23. Odgovori na to 
vprašanje pomenijo srednji poudarek vstopa na nova poslovna področja s ponujanjem 
novih izdelkov ali vrst izdelkov. 
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Tabela 6.39 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Vstop na nova 
poslovna področja s ponujanjem novih izdelkov ali novih vrst izdelkov«. 

U0105*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 16 10,7 10,7 10,7
2 29 19,5 19,5 30,2
3 37 24,8 24,8 55,0
4 38 25,5 25,5 80,5
5 29 19,5 19,5 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,23 
 
 

V tabeli 6.40 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
poudarku podjetja na razvoju novih izdelkov (U0201). Največ podjetij je podalo 
odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 3,47. Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji 
poudarek na razvoju novih izdelkov. 

Tabela 6.40 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Poudarek vašega 
podjetja na razvoju novih izdelkov«. 

U0201*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 7 4,7 4,7 4,7
2 14 9,4 9,4 14,1
3 53 35,6 35,6 49,7
4 52 34,9 34,9 84,6
5 23 15,4 15,4 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,47 
 

V tabeli 6.41 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
pogostosti lansiranja novih izdelkov na trg (U0202). Največ podjetij je podalo odgovor 
3. Aritmetična sredina znaša 3,15. Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji poudarek 
na lansiranju novih izdelkov. 
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Tabela 6.41 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Pogostost 
lansiranja novih izdelkov na trg«. 

U0202*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 8 5,4 5,4 5,4
2 19 12,8 12,8 18,1
3 74 49,7 49,7 67,8
4 39 26,2 26,2 94,0
5 9 6,0 6,0 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,15 
 

V tabeli 6.42 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
izdatkih podjetja za dejavnosti, ki so povezane z razvojem novih izdelkov (U0203). 
Največ podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 3,07. Odgovori na to 
vprašanje pomenijo srednji poudarek na izdatkih za dejavnosti, ki so povezane z 
razvojem novih izdelkov. 

Tabela 6.42 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Izdelki vašega 
podjetja za dejavnosti, ki so povezane z razvojem novih izdelkov«. 

U0203*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 14 9,4 9,5 9,5
2 27 18,1 18,2 27,7
3 58 38,9 39,2 66,9
4 33 22,1 22,3 89,2
5 16 10,7 10,8 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,07 
 

V tabeli 6.43 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o številu 
novih izdelkov podjetja (U0204). Največ podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična 
sredina znaša 3,07. Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji poudarek na številu 
novih izdelkov. 
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Tabela 6.43 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Število novih 
izdelkov vašega podjetja«. 

U0204* 
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 12 8,1 8,1 8,1
2 23 15,4 15,4 23,5
3 65 43,6 43,6 67,1
4 40 26,8 26,8 94,0
5 9 6,0 6,0 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,07  
 

V tabeli 6.44 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o številu 
novih izdelkov, s katerimi je podjetje kot prvo prišlo na trg (U0205). Največ podjetij je 
podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 2,82. Odgovori na to vprašanje pomenijo 
srednji poudarek na številu novih izdelkov, s katerimi je podjetje kot prvo prišlo na trg. 

Tabela 6.44 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Število novih 
izdelkov, s katerimi je vaše podjetje kot prvo prišlo na trg«. 

U0205* 
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 22 14,8 14,9 14,9
2 35 23,5 23,6 38,5
3 51 34,2 34,5 73,0
4 27 18,1 18,2 91,2
5 13 8,7 8,8 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0   

* Aritmetična sredina = 2,82 
 

V tabeli 6.45 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
investicijah podjetja v razvoj lastne tehnologije – intelektualne lastnine (U0206). Največ 
podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 3,06. Odgovori na to vprašanje 
pomenijo srednji poudarek na investicijah podjetja v razvoj lastne tehnologije – 
intelektualne lastnine. 
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Tabela 6.45 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Investicije vašega 
podjetja v razvoju lastne tehnologije – intelektualne lastnine«. 

U0206*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 20 13,4 13,7 13,7
2 30 20,1 20,5 34,2
3 39 26,2 26,7 61,0
4 35 23,5 24,0 84,9
5 22 14,8 15,1 100,0
Skupaj 146 98,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,06 
 

V tabeli 6.46 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
poudarku ustvarjanja lastne tehnologije – intelektualne lastnine v podjetju (U0207). 
Največ podjetij je podalo odgovor 3 in 4. Aritmetična sredina znaša 3,10. Odgovori na 
to vprašanje pomenijo srednji poudarek na ustvarjanju lastne tehnologije – intelektualne 
lastnine. 

Tabela 6.46 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Poudarek vašega 
podjetja na ustvarjanju lastne tehnologije – intelektualne lastnine«. 

U0207* 
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 19 12,8 12,8 12,8
2 24 16,1 16,1 28,9
3 45 30,2 30,2 59,1
4 45 30,2 30,2 89,3
5 16 10,7 10,7 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,10 
 

V tabeli 6.47 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
privzemanju tehnologij, ki so bile razvite v drugih podjetjih ali panogah (U0208). 
Največ podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 2,93. Odgovori na to 
vprašanje pomenijo srednji poudarek na privzemanju tehnologij, ki so bile razvite v 
drugih podjetjih ali panogah. 
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Tabela 6.47 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Privzemanje 
tehnologij, ki so bile razvite v drugih podjetjih ali panogah«. 

U0208*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 16 10,7 10,7 10,7
2 29 19,5 19,5 30,2
3 62 41,6 41,6 71,8
4 33 22,1 22,1 94,0
5 9 6,0 6,0 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 2,93 
 

V tabeli 6.48 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
poudarku tehnoloških inovacij (U0209). Največ podjetij je podalo odgovor 3. 
Aritmetična sredina znaša 3,19. Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji poudarek na 
tehnoloških inovacijah. 

Tabela 6.48 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Poudarek vašega 
podjetja na tehnoloških inovacijah«. 

U0209* 
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 15 10,1 10,1 10,1
2 21 14,1 14,2 24,3
3 53 35,6 35,8 60,1
4 39 26,2 26,4 86,5
5 20 13,4 13,5 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,19 
 

V tabeli 6.49 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
poudarku podjetja na uvajanju tehnoloških novosti v njegovi panogi (U0210). Največ 
podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 3,26. Odgovori na to vprašanje 
pomenijo srednji poudarek na uvajanju tehnoloških novosti v panogi podjetja. 
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Tabela 6.49 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Poudarek vašega 
podjetja na uvajanju tehnoloških novosti v vaši panogi«. 

U0210*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 14 9,4 9,5 9,5
2 23 15,4 15,5 25,0
3 49 32,9 33,1 58,1
4 35 23,5 23,6 81,8
5 27 18,1 18,2 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,26 
 

V tabeli 6.50 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o oceni 
odstotka prodaje izdelkov, ki pred tremi leti še niso obstajali, v celotni prodaji podjetja 
(U03). Največ podjetij je podalo odgovor 1 in 2. Aritmetična sredina znaša 2,81. 
Odgovori na to vprašanje pomenijo manjši poudarek prodaji izdelkov, ki pred tremi leti 
še niso obstajali, v celotni prodaji v podjetju. 

Tabela 6.50 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Prosim, ocenite 
odstotek prodaje izdelkov, ki pred tremi leti še niso obstajali, v celotni prodaji 
vašega podjetja«. 

U03*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 36 24,2 24,3 24,3
2 36 24,2 24,3 48,6
3 29 19,5 19,6 68,2
4 28 18,8 18,9 87,2
5 8 5,4 5,4 92,6
6 8 5,4 5,4 98,0
7 3 2,0 2,0 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0   

* Aritmetična sredina = 2,81 
 

V tabeli 6.51 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
opredelitvi poslanstva podjetja (U0401). Največ podjetij je podalo odgovor 3. 
Aritmetična sredina znaša 3,59. Odgovori na to vprašanje pomenijo večji poudarek na 
opredelitvi poslanstva podjetja. 
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Tabela 6.51 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Opredelitev 
poslanstva vašega podjetja«. 

U0401*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,0 2,0
2 15 10,1 10,1 12,1
3 52 34,9 34,9 47,0
4 49 32,9 32,9 79,9
5 30 20,1 20,1 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,59 
 

V tabeli 6.52 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
preverjanju poslovnega koncepta (U0402). Največ podjetij je podalo odgovor 3. 
Aritmetična sredina znaša 3,51. Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji poudarek na 
preverjanju poslovnega koncepta. 

Tabela 6.52 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Preverjanje vašega 
poslovnega koncepta«. 

U0402*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 4 2,7 2,7 2,7
2 11 7,4 7,4 10,1
3 60 40,3 40,5 50,7
4 51 34,2 34,5 85,1
5 22 14,8 14,9 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,51 
 

V tabeli 6.53 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
ponovni opredelitvi panog, v katerih bo podjetje konkuriralo (U0403). Največ podjetij 
je podalo odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,15. Odgovori na to vprašanje 
pomenijo srednji poudarek na ponovni opredelitvi panog, v katerih bo podjetje 
konkuriralo. 
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Tabela 6.53 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Ponovna 
opredelitev panog, v katerih bo vaše podjetje konkuriralo«. 

U0403*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 13 8,7 8,7 8,7
2 25 16,8 16,8 25,5
3 48 32,2 32,2 57,7
4 52 34,9 34,9 92,6
5 11 7,4 7,4 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina =3,15 
 

V tabeli 6.54 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
reorganizaciji enot/delov podjetja z namenom pospeševanja inovacij (U0404). Največ 
podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 3,07. Odgovori na to vprašanje 
pomenijo srednji poudarek na reorganizaciji enot/delov podjetja z namenom 
pospeševanja inovacij. 

Tabela 6.54 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Reorganizacija 
enot/delov vašega podjetja z namenom pospeševanja inovacij«. 

U0404*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 15 10,1 10,1 10,1
2 28 18,8 18,8 28,9
3 52 34,9 34,9 63,8
4 40 26,8 26,8 90,6
5 14 9,4 9,4 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,07 
 

V tabeli 6.55 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
koordinaciji dejavnosti med enotami za izboljšanje inovativnosti podjetja (U0405). 
Največ podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 3,15. Odgovori na to 
vprašanje pomenijo srednji poudarek na koordinaciji dejavnosti med enotami za 
izboljšanje inovativnosti podjetja. 
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Tabela 6.55 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Koordinacija 
dejavnosti med enotami za izboljšanje inovativnosti podjetja«. 

U0405*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 13 8,7 8,8 8,8
2 27 18,1 18,2 27,0
3 49 32,9 33,1 60,1
4 43 28,9 29,1 89,2
5 16 10,7 10,8 100,0
Skupaj 148 99,3 100,0   

* Aritmetična sredina = 3,15 
 

V tabeli 6.56 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
povečani avtonomiji (neodvisnosti) različnih enot z namenom pospešenja njihovih 
inovacij (U0406). Največ podjetij je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 2,66. 
Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji poudarek na povečani avtonomiji 
(neodvisnosti) različnih enot z namenom pospešenja njihovih inovacij. 

Tabela 6.56 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Povečana 
avtonomija (neodvisnost) različnih enot z namenom pospešenja njihovih inovacij«. 

U0406*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 23 15,4 15,4 15,4
2 45 30,2 30,2 45,6
3 48 32,2 32,2 77,9
4 25 16,8 16,8 94,6
5 8 5,4 5,4 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 2,66 
 

V tabeli 6.57 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
vzpostavitvi fleksibilne organizacijske strukture z namenom povečanja inovativnosti 
(U0407). Največ podjetij je podalo odgovor 4. Aritmetična sredina znaša 3,07. 
Odgovori na to vprašanje pomenijo srednji poudarek na vzpostavitvi fleksibilne 
organizacijske strukture z namenom povečanja inovativnosti. 
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Tabela 6.57 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Vzpostavitev 
fleksibilne organizacijske strukture z namenom povečanja inovativnosti«. 

U0407*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 17 11,4 11,4 11,4
2 32 21,5 21,5 32,9
3 40 26,8 26,8 59,7
4 44 29,5 29,5 89,3
5 16 10,7 10,7 100,0
Skupaj 149 100,0 100,0   

*Aritmetična sredina =3,07 
 

6.1.3 Rast podjetja 
 

V tabeli 6.58 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
povprečni letni rasti števila zaposlenih v preteklih treh letih (U2501). Največ podjetij je 
podalo odgovor 2 (0-4% letna rast). Aritmetična sredina znaša 2,80. Odgovori na to 
vprašanje pomenijo majhno do srednjo letno rast števila zaposlenih v preteklih treh 
letih. 

Tabela 6.58 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Povprečna letna 
rast števila zaposlenih v preteklih treh letih«. 

U2501*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 17 11,4 11,9 11,9
2 55 36,9 38,5 50,3
3 33 22,1 23,1 73,4
4 21 14,1 14,7 88,1
5 11 7,4 7,7 95,8
6 6 4,0 4,2 100,0
Skupaj 143 96,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 2,80 
 

V tabeli 6.59 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o 
povprečni letni rasti prodaje v preteklih treh letih (U2502). Največ podjetij je podalo 
odgovor 2 (5-9% letna rast). Aritmetična sredina znaša 2,87. Odgovori na to vprašanje 
pomenijo manjšo do srednjo letno rast prodaje v preteklih treh letih. 
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Tabela 6.59 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Povprečna letna 
rast prodaje v preteklih treh letih«. 

U2502*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 22 14,8 15,4 15,4
2 41 27,5 28,7 44,1
3 34 22,8 23,8 67,8
4 33 22,1 23,1 90,9
5 5 3,4 3,5 94,4
6 8 5,4 5,6 100,0
Skupaj 143 96,0 100,0   

* Aritmetična sredina = 2,87 
 

V tabeli 6.60 je navedena frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o rasti 
tržnega deleža oz. tržnega deleža podjetja v preteklih treh letih (U2503). Največ podjetij 
je podalo odgovor 3. Aritmetična sredina znaša 2,95. Odgovori na to vprašanje 
pomenijo srednji poudarek, oz. da se je rast tržnega deleža v preteklih treh letih 
nekoliko povečevala. 

Tabela 6.60 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Rast tržnega 
deleža v preteklih treh letih: tržni delež vašega podjetja«. 

U2503*  
Frekvenca 

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

1 6 4,0 4,2 4,2
2 41 27,5 28,5 32,6
3 56 37,6 38,9 71,5
4 36 24,2 25,0 96,5
5 5 3,4 3,5 100,0
Skupaj 144 96,6 100,0   

* Aritmetična sredina = 2,95 
 

6.2 Rezultati faktorske analize 
 

Konstrukt zadovoljstva zaposlenih smo preverili z uporabo eksplorativne faktorske 
analize. Faktorska analiza (FA) je skupno ime za nekaj multivariatnih statističnih 
metod, s katerimi lahko definiramo strukture podatkov v podatkovni matriki. Tako 
lahko s pomočjo analize identificiramo ločene dimenzije v strukturi podatkov med 
velikim številom spremenljivk, nato pa določimo stopnjo, v kateri je vsaka 
spremenljivka pojasnjena z dimenzijo. Na podlagi opazovanih odvisnih in neodvisnih 
spremenljivk oblikujemo (skozi stopnje faktorske analize) nove spremenljivke oz. 
faktorje. Latentni faktorji, ki jih poišče faktorska analiza in delujejo v ozadju, prispevajo 
k oblikovanju spremenljivk pod neko novo dimenzijo; s tem se večje število 
spremenljivk skrči na manjše število faktorjev, ki so pojasnjeni s temi spremenljivkami. 
Za dosego tega cilja ponuja faktorska analiza različne tehnike oz. pristope. Z uporabo 
rotacije faktorjev lahko lažje oz. bolj smiselno interpretiramo dobljene rezultate oz. 
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faktorje (Gomezelj Omerzel 2008, 55). V nalogi je bila uporabljena poševna rotacija, 
kjer so faktorji medsebojno odvisni. Podatki so primerni za faktorsko analizo, ker med 
spremenljivkami obstaja določena stopnja povezanosti, kar je razvidno iz korelacijske 
matrike. Uporabili smo tudi metodo KMO (angl. Keiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy) in Bartlettov preizkus (angl. Bartlett's test of  Sphericity). S 
statistiko KMO merimo moč povezave. Če je vrednost statistike KMO nad 0,5, so 
podatki primerni za uporabo izbrane metode. Z Bartlettovim preizkusom preverimo, ali 
je korelacijska matrika enotska. Preizkus pokaže značilne razlike pri zanemarljivi 
stopnji tveganja (p<0,05). V takšnem primeru korelacijska matrika ni enotska, torej so 
opazovane spremenljivke do določene mere povezane in podatki so tako primerni za 
nadaljnjo analizo. Nato sledi izbira števila faktorjev, s katerimi lahko ohranimo čim več 
variabilnosti osnovnih podatkov. Z zadostnim številom izbranih faktorjev želimo doseči 
čim večji delež pojasnjene varianc, oz. ohraniti čim večji delež pojasnjenega 
proučevanega primera. Hkrati pa želimo omejiti število teh faktorjev. Tako nam 
faktorska metoda omogoča zmanjšati obsežne podatke ob minimalni izgubi informacij. 
Pri pojasnjevanju celotne variance nas zanima tudi, koliko variabilnosti posamezne 
spremenljivke lahko zadržimo z izbranimi faktorji, kar razberemo iz analize komunalitet 
in faktorskih uteži, ki pomenijo korelacijske koeficiente med faktorji in posamezno 
spremenljivko. Večja faktorska utež po absolutni vrednosti pomeni večjo pojasnjenost 
spremenljivke s faktorjem (Gomezelj Omerzel 2008, 56). Cilj je določiti spremenljivke, 
ki vplivajo na posamezne dimenzije zadovoljstva zaposlenih. Z eksplorativno faktorsko 
analizo poskušamo večjo skupino spremenljivk zmanjšati v manjše število spremenljivk 
oz. faktorjev. Eksplorativna analiza se uporablja za analizo konstruktov (Antončič 
2000). Začetek faktorske analize je raziskovalni problem, saj iščemo in definiramo 
osnovne konstrukte. Pri izvedbi faktorske analize za konstrukt zadovoljstva zaposlenih 
smo najprej definirali cilj faktorske analize. Možni cilji so: identifikacija strukture 
odnosov med posameznimi spremenljivkami, oblikovanje popolnoma novega oz. 
manjšega niza spremenljivk, identifikacija reprezentativnih spremenljivk za večje 
število spremenljivk za uporabo v nadaljnih multivariatnih analizah (Hair idr. 2006, 
107, v Gomezelj Omerzel 2008, 56-57). V nalogi je bila uporabljena faktorska analiza 
tipa R zaradi identifikacije faktorjev dimenzij, ki jim pripadajo spremenljivke. Začetno 
število faktorjev je bilo izbranih glede na pričakovanja, ki so temeljila na teoriji. Pri 
ponovni specifikaciji modela in pri odločitvi, kolikšno število faktorjev zadržimo, smo 
upoštevali merilo lastne vrednosti (angl. eigenvalue to je stolpec vsot kvadratnih 
nalaganj na faktor in pomeni količino, variance, ki jo faktor razloži), delež variance in 
grafični prikaz. Pri odločitvi, katere spremenljivke zadržati, smo upoštevali vrednosti 
komunalitet posameznih spremenljivk (Gomezelj Omerzel 2008, 57).    

Analiza konstrukta je bila torej opravljena z eksplorativno faktorsko analizo s 
programskim paketom SPSS 17.0. V nadaljevanju so prikazani rezultati faktorske 
analize za konstrukt zadovoljstva zaposlenih. Konstrukt zadovoljstva se nanaša na 
zaposlene in vodstvo podjetja, ki so odgovarjali na vprašalnik. Eksplorativna analiza je 
bila izvedena na vzorcu 149 podjetij. Predhodno smo ocenili normalnost porazdelitev 
spremenljivk. Če je vrednost razmerja standardnih napak asimetrije in sploščenosti 
spremenljivk manjša od –2 ali večja od 2, se normalnost zavrne. Rezultati so pokazali, 
da se normalnost sprejme, ker je bila velika večina razmerij za spremenljivke znotraj 
željene vrednosti. Iz podatkovne matrike je razvidno zadostno število korelacij tako, da 
lahko uporabimo faktorsko analizo. S pomočjo Bartlettovega preizkusa, ki statistično 
preverja korelacije med spremenljivkami, smo prišli do ugotovitve, da ima korelacijska 
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matrika značilne korelacije (sig. = 0,000). Vrednost mere za oceno primernosti 
vzorčenja KMO je med –1 in 1, kar pomeni (Hair idr. 2006, 114, v Gomezelj Omerzel 
2008, 58): 
 

- KMO > 0,80 pomeni odlično oceno primernosti, 
- KMO > 0,70 pomeni povprečno oceno primernosti, 
- KMO > 0,60 pomeni srednjo oceno primernosti, 
- KMO > 0,50 pomeni zadostno število primernosti, 
- KMO < 0,50 pomeni nesprejemljivo oceno primernosti.  

 
Začetno je bilo izbranih 7 dimenzij v skladu s pričakovanji, ki so temeljila na teoriji. 

Pričakovane dimenzije zadovoljstva zaposlenih so bile: 1. plača, 2. izobraževanje, 
nagrajevanje v obliki bonitet in pohval, napredovanje, stalnost zaposlitve, 3. odnosi s 
sodelavci, 4. pripadnost zaposlenih, 5. organizacijska kultura, 6. splošno zadovoljstvo 
pri delu, 7. značilnosti dela (delovni čas, pogoji in ugled dela). Pričakovano je bilo 
manjše ali enako število dimenzij od identificiranega iz literature.  

Pri izboru števila faktorjev smo upoštevali lastno vrednost (angl. eigenvalue), delež 
pojasnjene variance (tabela 6.61) in grafični prikaz (angl. scree plot; slika 6.1) ter 
vsebinsko skladnost posameznih sklopov vprašanj z dimenzijami. Grafični prikaz (angl. 
scree plot) je pokazal, da je možno število faktorjev od 2 do 4. Preverjene so bile rešitve 
s 7, 6, 5, 4, 3 in 2 faktorjema, vendar je izbrana 4 faktorska rešitev najprimernejša. S 4 
faktorji lahko pojasnimo 59,98% variance, kar je zadovoljivo. Nekatere druge faktorje, 
ki so se pojavili pri preverjanju bi bilo zaradi svoje razpršenosti težje pojasniti.  

Tabela 6.61 Celotna pojasnjena varianca 

Celotna pojasnjena varianca 

Začetne lastne vrednosti  
(Initial Eigenvalues) 

Ekstrakcijski seštevki kvadratov 
uteži (Extraction Sums of 

Squared Loadings) 

Rotacijski 
seštevki 

kvadratov 
uteži 

(Rotation 
Sums of 
Squared 

Loadings)*

Fakto
r Skupaj 

Delež 
variance v % 

Kumulativa 
v % Skupaj

Delež 
variance v 

% 
Kumulativa 

v % Skupaj 
1 12,926 47,875 47,875 12,172 45,081 45,081 11,009
2 2,090 7,739 55,614 1,907 7,061 52,142 7,931
3 1,510 5,594 61,207 1,259 4,663 56,805 8,484
4 1,207 4,470 65,678 0,858 3,177 59,982 1,446
5 0,955 3,537 69,214         
6 0,847 3,135 72,350         
7 0,768 2,843 75,193         
8 0,695 2,576 77,769         
9 0,671 2,487 80,255         
10 0,633 2,343 82,598         
11 0,590 2,185 84,784         
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Tabela 6.61 Nadaljevanje tabele 
12 0,499 1,847 86,631         
13 0,407 1,508 88,139         
14 0,365 1,350 89,489         
15 0,347 1,285 90,774         
16 0,329 1,217 91,992         
17 0,298 1,105 93,097         
18 0,275 1,019 94,115         
19 0,245 0,906 95,021         
20 0,236 0,874 95,895         
21 0,209 0,774 96,669         
22 0,201 0,745 97,414         
23 0,181 0,671 98,085         
24 0,173 0,639 98,724         
25 0,145 0,535 99,260         
26 0,128 0,474 99,734         
27 0,072 0,266 100,000         
Metoda ekstrakcije: Največje verjetnosti (Maximum Likelihood) 

* Ko so faktorji kolerirani, seštevkov kvadratov koeficientov ne moremo sešteti, 
da bi dobili skupno varianco. 
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Slika 6.1 Grafični prikaz (Scree Plot) 
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Ob upoštevanju komunalitet posameznih spremenljivk (komunalitete so navedene v 

tabeli 6.62) smo obdržali večino spremenljivk (27). Spremenljivke, ki so imele prenizko 
komunaliteto (pod 0,20), so bile izločene. Prvotno smo izločili spremenljivke (U1129r, 
U1113r, U1108r in U1126r) oz. naslednja vprašanja: »Za izvajanje večine delovnih 
nalog v našem podjetju nimamo formalnih postopkov; Ugodnosti, kot so zavarovanje, 
socialna varnost itd., ki jih podjetje nudi zaposlenim, niso zadovoljive; Zaposleni 
menijo, da za svoje delo niso pravično plačani; Informacije v našem podjetju v glavnem 
potekajo navzdol od vodstva do podrejenih«. Nato je sledilo izločevanje spremenljivk, 
ki so imele prenizke faktorske uteži (pod 0,30) ali so bile naložene na več faktorjih 
hkrati. Tako so bile dodatno izločene še spremenljivke (U1110 – povezana s faktorjema 
1 in 3; U1115 – povezana s faktorjema 3 in 4; U1139 – povezana s faktorjema 1 in 3) 
oz. vprašanja: »Zaposleni menijo, da je njihova plača visoka v primerjavi s tem, kolikor 
zaslužijo zaposleni za podobno delo v drugih podjetjih; Zaposleni so zadovoljni s 
stalnostjo zaposlitve, ki jim je zagotovljena na njihovem delovnem mestu; Zaposleni so 
zadovoljni z delovnimi pogoji«. Faktorske uteži, ki so med +/- 0,3 in +/-0,4 so 
najmanjše, ki jih še lahko sprejmemo. Na splošno veljajo za statistično značilne tiste 
faktorske uteži, ki so večje od +/- 0,5. Glede ustreznosti števila faktorskih uteži se lahko 
odločimo tudi na podlagi velikosti vzorca. Pri večjem vzorcu, zadostuje manjša 
vrednost faktorske uteži, da dosežemo statistično značilno utež (Hair idr. 2006, 128 v 
Gomezelj Omerzel 2008, 59).  

96 



Rezultati raziskave 
 

Tabela 6.62 Komunalitete 

Komunaliteta 

  
Začetna Po ekstrakciji 

U1107 0,631 0,520
U1109 0,569 0,428
U1111 0,615 0,481
U1112 0,643 0,612
U1114 0,696 0,586
U1116 0,646 0,606
U1117 0,854 0,911
U1118 0,870 0,881
U1119 0,719 0,638
U1120 0,700 0,624
U1121 0,675 0,760
U1122r 0,368 0,318
U1123 0,572 0,478
U1124 0,608 0,497
U1125 0,576 0,578
U1127 0,675 0,613
U1128 0,664 0,576
U1130 0,603 0,539
U1131 0,651 0,622
U1132 0,788 0,761
U1133 0,773 0,761
U1134 0,770 0,744
U1135 0,757 0,773
U1136 0,720 0,618
U1137 0,731 0,637
U1138 0,564 0,434
U1140 0,334 0,198

Metoda ekstrakcije: največje 
verjetnosti (Maksimum Likelihood)

 
 

Mera prikazana v tabeli 6.63 KMO ima vrednost 0,929, kar pomeni odlično oceno 
primernosti izbranih spremenljivk.  
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Tabela 6.63 KMO in Bartlettov preizkus 

Kaiser-Meyer-Olkin mera primernosti
vzorčenja 

0,929

Približek HI-
kvadrat 

2891,255

Stopinje 
prostosti 

351

Bartlettov test 

Stopnja 
značilnosti 

0,000

 
Sprejete oz. obdržane štiri dimenzije zadovoljstva zaposlenih s 27 spremenljivkami, 

ki so se pokazale v eksplorativni faktorski analizi, prikazuje tabela 6.64. Rezultati se 
delno ujemajo s pričakovanji, v skladu s teoretičnimi koncepti glede na to, da je bilo 
prvotno oz. pred izborom števila faktorjev in pred upoštevanjem grafičnega prikaza 
(scree plot) predvidenih 7 dimenzij. Po določitvi 4 faktorjev smo glede na vsebino 
poimenovali faktor F1 Splošno zadovoljstvo pri delu, kamor sodijo tudi spremenljivke, 
ki se nanašajo na značilnosti dela (pogoji dela, delovni čas, ugled), ki so bile predhodno 
predvidene za določitev samostojnega oz. neodvisnega faktorja. Izločili smo vprašanje 
(U1139, Zaposleni so zadovoljni z delovnimi pogoji). Drugi faktor F2 obsega štiri 
spremenljivke, s katerimi smo merili odnose s sodelavci in ga lahko tako tudi  
imenujemo (F2 – Odnosi s sodelavci). Tretji faktor F3, v katerega sodi 9 spremenljivk, 
se imenuje Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura, kjer smo prav tako 
izločili prenizke uteži. Najprej smo izločili dve spremenljivki (U1108 in U1113). Prva 
spremenljivka (U1108) se je nanašala na plačo, druga spremenljivka (U1113) pa na 
ugodnosti zaposlenih, kot so zavarovanje, socialna varnost itd. Nato smo izločili še 2 
spremenljivki (U1110 in U1115). Spremenljivka U1110 se prav tako navezuje na plače, 
spremenljivka U1115 pa na stalnost zaposlitve. Obe spremenljivki sta se povezovali z 
več faktorji hkrati. Pri spremenljivkah, ki se znotraj faktorja F3 navezujejo na 
organizacijsko kulturo, smo prav tako izločili dve vprašanji (U1126 vprašanje: 
Informacije v našem podjetju v glavnem potekajo navzdol od vodstva do podrejenih in 
U1129, vprašanje: Za izvajanje večine delovnih nalog v našem podjetju nimamo 
formalnih postopkov). Ne preseneča, da so spremenljivke, ki so bile predhodno na 
podlagi teoretičnih izhodišč mišljene oz. zasnovane kot posamezne dimenzije (npr. 
plača, izobraževanje, napredovanje itd.) združene oz. identificirane na podlagi 
eksplorativne faktorske analize v eno dimenzijo, saj področje plač lahko sodi v širši 
kontekst nagrajevanja. Možnost napredovanja, stalnost zaposlitve in tudi izobraževanje 
pa lahko pojmujemo v širšem kontekstu, kot neke vrste ugodnosti. Faktor F4 se glede na 
vsebino spremenljivk imenuje Pripadnost zaposlenih. 

Tabela 6.64 Faktorji oz. dimenzije zadovoljstva zaposlenih in uteži posameznih 
spremenljivk 

Koda Spremenljivka (vprašanje) Faktor*    
  F1 F2 F3 F4 
U1109 Zaposleni so relativno dobro finančno 

nagrajeni za svoje delo. 
0,448   
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Tabela 6.64 Nadaljevanje tabele 
U1114 Zaposleni najdejo v svojem delu izziv, 

zanimanje in občutek dovršenosti. 
0,563   

U1120 Zaposleni so pripadni organizaciji. 0,496   
U1123 Zaposleni s ponosom govorijo drugim o 

tem, da so del te organizacije. 
0,520   

U1124 Za zaposlene je ta organizacija najboljša 
izmed vseh organizacij, za katere bi lahko 
delali. 

0,642   

U1130 Večina zaposlenih v naši organizaciji čuti 
veliko osebno zadovoljstvo, ko opravi svoje 
delo dobro. 

0,575   

U1132 Večina zaposlenih v naši organizaciji je zelo 
zadovoljnih z delom. 

0,681   

U1133 Zaposleni so na splošno zadovoljni z vrsto 
dela, ki ga opravljajo v podjetju. 

0,885   

U1134 Zaposleni so mnenja, da je njihovo delo zelo 
zanimivo. 

0,827   

U1135 Zaposleni uživajo v svojem delu. 0,950   
U1136 Zaposleni čutijo, da imajo priložnost za 

neodvisno sprejemanje odločitev na svojem 
delovnem mestu. 

0,563   

U1137 Zaposleni čutijo, da so pomembni na svojem 
delovnem mestu znotraj podjetja. 

0,545   

U1116 Zaposleni menijo, da so sodelavci okrog njih 
taki, kot bi si jih želeli. 

-0,731  

U1117 Zaposleni se dobro razumejo med seboj. -0,966  
U1118 Zaposleni so zadovoljni z odnosi med 

sodelavci. 
-0,868  

U1119 Zaposleni čutijo, da njihovi sodelavci na 
njih delujejo stimulativno. 

-0,597  

U1107 Zaposleni so zadovoljni s plačo, ki jo dobijo 
za svoje delo. 

 0,467 

U1111 Učenje, kot ključni dejavnik izboljšav, je 
ena od osnovnih vrednot naše organizacije. 

 0,553 

U1112 V naši organizaciji obravnavamo 
izobraževanja zaposlenih kot investicijo in 
ne kot strošek. 

 0,747 

U1125 Nadrejeni v našem podjetju so voljni deliti 
pomembne informacije s podrejenimi. 

 0,654 

U1127 Našo organizacijo bi lahko opisali kot 
prilagodljivo na spremembe. 

 0,660 

U1128 Naše podjetje vedno stremi za izboljšavami.  0,748 
U1131 V našem podjetju obstajajo priložnosti za 

osebno rast in razvoj. 
 0,647 

U1138 Zaposleni menijo, da prejmejo od svojih 
nadrejenih dovolj informacij o uspešnosti 
izvrševanja delovnih nalog. 

 0,388 

99 



Rezultati raziskave 

U1140 Zaposleni so zadovoljni z delovnim časom.  0,374 
U1121 Zaposleni govorijo svojim prijateljem 

pozitivno o organizaciji, v kateri so 
zaposleni. 

  -0,581

U1122r Zaposleni čutijo zelo malo pripadnosti do 
podjetja. 

  -0,498

* Faktorji: F1 – Splošno zadovoljstvo; F2 – Odnosi s sodelavci; F3 – Nagrajevanje, 
ugodnosti, organizacijska kultura; F4 – Pripadnost zaposlenih. 

 
Za štiri faktorje zadovoljstva zaposlenih smo preverili tudi zanesljivost, katere mere 

so prikazane v tabeli 6.65. Pri preverjanju zanesljivosti dimenzij zadovoljstva 
zaposlenih smo pri faktorjih splošno zadovoljstvo, odnosi s sodelavci in nagrajevanju, 
ugodnostih ter organizacijski kulturi izmerili stopnjo zaneslivosti (Cronbach Alfa) in 
prišli do ugotovitev, da imajo vse tri dimenzije visoko stopnjo zanesljivosti (Cronbach 
Alfa nad 0,8). Pri dimenziji pripadnost zaposlenih, ki vsebuje le dva elementa, je bilo 
smiselno izračunati korelacijski koeficient, ki znaša 0,43 in je značilen (sig.=0,000). 

Tabela 6.65 Zanesljivost dimenzije zadovoljstva zaposlenih   

Dimenzija (faktor) 
Zanesljivost  

(Cronbach  Alfa) Število elementov 
Splošno zadovoljstvo 0,944 12 
Odnosi s sodelavci 0,916 4 
Nagrajevanje, ugodnosti, org. kultura 0,877 9 
 Korelacijski koeficient*  
Pripadnost 0,430 2 

* Stopnja značilnosti=0,000   
 

Tudi za konstrukta notranje podjetništvo in rast sta bili izračunani stopnji 
zanesljivosti. Za notranje podjetništvo, ki vključuje 23 elementov, je mera zanesljivosti 
(Cronbach alfa) 0,905, kar kaže visoko stopnjo zanesljivosti. Za rast, ki vključuje tri 
elemente, je mera zanesljivosti (Cronbach alfa) 0,754, kar kaže zadovoljivo stopnjo 
zanesljivosti. 

Za potrebe regresijske analize so bile izračunane nove spremenljivke (korelacije 
med temi spremenljivkami so prikazane v prilogi 3). Za zadovoljstvo zaposlenih smo 
izračunali štiri spremenljivke, ki se nanašajo na dimenzije. Spremenljivka splošno 
zadovoljstvo je bila izračunana kot aritmetična sredina dvanajstih elementov. 
Spremenljivka odnosi s sodelavci je bila izračunana kot aritmetična sredina štirih 
elementov. Spremenljivka nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura je bila 
izračunana kot aritmetična sredina devetih elementov. Spremenljivka pripadnost 
zaposlenih je bila izračunana kot aritmetična sredina dveh elementov. Za konstrukta 
notranje podjetništvo in rast je bila izračunana po ena spremenljivka. Spremenljivka 
notranje podjetništvo je bila izračunana kot aritmetična sredina 23 elementov. 
Spremenljivka rast je bila izračunana kot aritmetična sredina treh elementov. 
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6.3 Rezultati regresijske analize 
 

V tem podpoglavju so predstavljeni rezultati regresijske analize glede preverjanja 
hipotez in dodatnih izračunov. Rezultati se nanašajo na povezavo med zadovoljstvom 
zaposlenih in notranjim podjetništvom, na povezavo med notranjim podjetništvom in 
rastjo, na povezavo dodatnih spremenljivk med zadovoljstvom zaposlenih in rastjo ter 
na povezavo analize vpliva kontrolnih spremenljivk. 
 

6.3.1 Zadovoljstvo zaposlenih in notranje podjetništvo 
 

Pri preverjanju Hipoteze 1 smo z multiplo regresijsko analizo, katere rezultati so 
navedeni v prilogi 4, ugotovili povezanost med posameznimi dimenzijami zadovoljstva 
zaposlenih in notranjim podjetništvom. Odvisna spremenljivka notranje podjetništvo, 
neodvisne pa splošno zadovoljstvo, odnosi s sodelavci, nagrajevanje, ugodnosti in 
organizacijska kultura ter pripadnost zaposlenih. Regresijski model se je pokazal kot 
značilen (F=16,15; sig. 0,000). Popravljeni determinacijski koeficient znaša 0,29, kar 
pomeni, da je 29 % variance v odvisni spremenljivki možno pojasniti z neodvisnimi 
spremenljivkami. 

Standardizirani regresijski koeficient za splošno zadovoljstvo znaša 0,08 in je 
neznačilen (sig. 0,542). Standardizirani regresijski koeficient za odnose s sodelavci 
znaša 0,02 in je neznačilen (sig. 0,821). Standardizirani regresijski koeficient za 
nagrajevanje, ugodnosti in organizacijsko kulturo znaša 0,55 in je značilen (sig. 0,000). 
Standardizirani regresijski koeficient za pripadnost zaposlenih znaša -0,20 in je značilen 
(sig. 0,018). 

Ti rezultati bi pomenili, da je samo nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska 
kultura pozitivno povezano z notranjim podjetništvom, kar je v skladu s hipotezo 1. 
Kjlub temu, da so statistike kolinearnosti še v sprejemljivih okvirih (tolerance nad 0,1 in 
VIF pod 10), so korelacije med tremi dimenzijami zadovoljstva zaposlenih (splošno 
zadovoljstvo, odnosi med sodelavci in nagrajevanje, ugodnosti ter organizacijska 
kultura) dokaj visoke (nad 0,70, kar je prikazano v prilogi 3), kar ima lahko vpliv na 
višino koeficientov v multipli regresijski analizi. Zato so bili izračuni za preverjanje 
hipoteze 1 opravljeni s pomočjo enostavnih regresijskih analiz za vsako dimenzijo 
posebej. 

Pri preverjanju Hipoteze 1 smo z enostavno regresijsko analizo, katere rezultati so 
navedeni v prilogi 5, ugotovili povezanost med posameznimi dimenzijami zadovoljstva 
zaposlenih in notranjim podjetništvom. V prvi regresijski enačbi je odvisna 
spremenljivka notranje podjetništvo, neodvisna pa splošno zadovoljstvo. Regresijski 
model se je pokazal kot značilen (F=29,74; sig. 0,000). Popravljeni determinacijski 
koeficient znaša 0,16, kar pomeni, da je 16% variance v odvisni spremenljivki možno 
pojasniti z neodvisno spremenljivko. V drugi regresijski enačbi je odvisna 
spremenljivka notranje podjetništvo, neodvisna pa odnosi s sodelavci. Regresijski 
model se je pokazal kot značilen (F=11,47; sig. 0,001). Popravljeni determinacijski 
koeficient znaša 0,07, kar pomeni, da je 7 % variance v odvisni spremenljivki možno 
pojasniti z neodvisno spremenljivko. V tretji regresijski enačbi je odvisna spremenljivka 
notranje podjetništvo, neodvisna pa nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura. 
Regresijski model se je pokazal kot značilen (F=57,44; sig. 0,000). Popravljeni 
determinacijski koeficient znaša 0,28, kar pomeni, da je 28 % variance v odvisni 
spremenljivki možno pojasniti z neodvisno spremenljivko. V četrti regresijski enačbi je 
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odvisna spremenljivka notranje podjetništvo, neodvisna pa pripadnost zaposlenih. 
Regresijski model se je pokazal kot neznačilen (F=1,49; sig. 0,224). Popravljeni 
determinacijski koeficient znaša 0,00, kar pomeni, da je 0 % variance v odvisni 
spremenljivki možno pojasniti z neodvisno spremenljivko. 

Standardizirani regresijski koeficient za splošno zadovoljstvo znaša 0,41 in je 
značilen (sig. 0,000). Standardizirani regresijski koeficient za odnose s sodelavci znaša 
0,27 in je značilen (sig. 0,001). Standardizirani regresijski koeficient za nagrajevanje, 
ugodnosti in organizacijsko kulturo znaša 0,53 in je značilen (sig. 0,000). 
Standardizirani regresijski koeficient za pripadnost zaposlenih znaša 0,10 in je 
neznačilen (sig. 0,224). 

Ti rezultati pomenijo, da so splošno zadovoljstvo, odnosi s sodelavci, nagrajevanje, 
ugodnosti in organizacijska kultura pozitivno povezani z notranjim podjetništvom, kar 
je v skladu s hipotezo 1. Pripadnost zaposlenih se ni izkazala kot statistično zanačilno 
povezana z notranjim podjetništvom, kar ni v skladu s hipotezo 1. Hipoteza 1 je delno 
potrjena, in sicer za tri od štirih dimenzij zadovoljstva zaposlenih.  

 
6.3.2 

6.3.3 

Notranje podjetništvo in rast podjetja 
 

Pri preverjanju Hipoteze 2 smo z enostavno regresijsko analizo, katere rezultati so 
navedeni v prilogi 6, ugotovili povezanost med notranjim podjetništvom in rastjo. V 
regresijski enačbi je odvisna spremenljivka rast, neodvisna pa je notranje podjetništvo. 
Regresijski model se je pokazal kot značilen (F=28,77; sig. 0,000). Popravljeni 
determinacijski koeficient znaša 0,16, kar pomeni, da je 16 % variance v odvisni 
spremenljivki možno pojasniti z neodvisno spremenljivko. 

Standardizirani regresijski koeficient znaša 0,40 in je značilen (sig. 0,000). 
Ta rezultat pomeni, da je notranje podjetništvo pozitivno povezano z rastjo podjetja, 

kar je v skladu s hipotezo 2. Hipoteza 2 je potrjena.  
 

Dodatni izračuni - zadovoljstvo zaposlenih in rast 
 
Pri preverjanju povezanosti med zadovoljstvom zaposlenih in rastjo podjetja smo z 
multiplo regresijsko analizo, katere rezultati so navedeni v prilogi 7, ugotovili 
povezanost med posameznimi dimenzijami zadovoljstva zaposlenih in rastjo. Odvisna 
spremenljivka je rast, neodvisne pa so splošno zadovoljstvo, odnosi s sodelavci, 
nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura ter pripadnost zaposlenih. Regresijski 
model se je pokazal kot značilen (F=8,23; sig. 0,000). Popravljeni determinacijski 
koeficient znaša 0,16, kar pomeni, da je 16 % variance v odvisni spremenljivki možno 
pojasniti z neodvisnimi spremenljivkami. 

Standardizirani regresijski koeficient za splošno zadovoljstvo znaša -0,04 in je 
neznačilen (sig. 0,791). Standardizirani regresijski koeficient za odnose s sodelavci 
znaša 0,20 in je neznačilen (sig. 0,074).Standardizirani regresijski koeficient za 
nagrajevanje, ugodnosti in organizacijsko kulturo znaša 0,32 in je značilen (sig. 0,006). 
Standardizirani regresijski koeficient za pripadnost zaposlenih znaša 0,01 in je 
neznačilen (sig. 0,883). 

Ti rezultati bi pomenili, da je samo nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska 
kultura pozitivno povezano z rastjo. Kjlub temu, da so statistike kolinearnosti še v 
sprejemljivih okvirih (Tolerance nad 0,1 in VIF pod 10), so korelacije med tremi 
dimenzijami zadovoljstva zaposlenih (splošno zadovoljstvo, odnosi med sodelavci in 
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nagrajevanje, ugodnosti ter organizacijska kultura) dokaj visoke (nad 0,70, kar je 
prikazano v prilogi 3), kar ima lahko vpliv na višino koeficientov v multipli regresijski 
analizi. Zato so bili izračuni za preverjanje povezanosti med zadovoljstvom zaposlenih 
in rastjo podjetja opravljeni s pomočjo enostavnih regresijskih analiz za vsako 
dimenzijo posebej. 

Pri preverjanju povezanosti med zadovoljstvom zaposlenih in rastjo smo z 
enostavno regresijsko analizo, katere rezultati so navedeni v prilogi 8, ugotovili 
povezanost med posameznimi dimenzijami zadovoljstva zaposlenih in rastjo. V prvi 
regresijski enačbi je odvisna spremenljivka rast, neodvisna pa splošno zadovoljstvo. 
Regresijski model se je pokazal kot značilen (F=19,98; sig. 0,000). Popravljeni 
determinacijski koeficient znaša 0,11, kar pomeni, da je 11 % variance v odvisni 
spremenljivki možno pojasniti z neodvisno spremenljivko.V drugi regresijski enačbi je 
odvisna spremenljivka rast, neodvisna pa odnosi s sodelavci. Regresijski model se je 
pokazal kot značilen (F=19,90; sig. 0,000). Popravljeni determinacijski koeficient znaša 
0,11, kar pomeni, da je 11 % variance v odvisni spremenljivki možno pojasniti z 
neodvisno spremenljivko. V tretji regresijski enačbi je odvisna spremenljivka rast, 
neodvisna pa nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura. Regresijski model se je 
pokazal kot značilen (F=28,05; sig. 0,000). Popravljeni determinacijski koeficient znaša 
0,15, kar pomeni, da je 15 % variance v odvisni spremenljivki možno pojasniti z 
neodvisno spremenljivko. V četrti regresijski enačbi je odvisna spremenljivka rast, 
neodvisna pa pripadnost zaposlenih. Regresijski model se je pokazal kot značilen 
(F=8,79; sig. 0,004). Popravljeni determinacijski koeficient znaša 0,05, kar pomeni, da 
je 5 % variance v odvisni spremenljivki možno pojasniti z neodvisno spremenljivko. 

Standardizirani regresijski koeficient za splošno zadovoljstvo znaša 0,35 in je 
značilen (sig. 0,000). Standardizirani regresijski koeficient za odnose s sodelavci znaša 
0,34 in je značilen (sig. 0,000). Standardizirani regresijski koeficient za nagrajevanje, 
ugodnosti in organizacijsko kulturo znaša 0,40 in je značilen (sig. 0,000). 
Standardizirani regresijski koeficient za pripadnost zaposlenih znaša 0,24 in je značilen 
(sig. 0,004). 

Ti rezultati pomenijo, da so splošno zadovoljstvo, odnosi s sodelavci, nagrajevanje, 
ugodnosti in organizacijska kultura ter pripadnost zaposlenih pozitivno povezani z 
rastjo podjetja.   
 

6.3.4 Analiza vpliva kontrolnih spremenljivk 
 

V nadaljevanju je navedena analiza vpliva kontrolnih spremenljivk v povezavah 
med zadovoljstvom zaposlenih, notranjim podjetništvom in rastjo.  
  

Zadovoljstvo zaposlenih in notranje podjetništvo 
 

Pri preverjanju kontrolnih spremenljivk (starost in velikost podjetja v št. zaposlenih) 
smo z multiplo regresijo, katere rezultati so navedeni v prilogi 9, ugotovili vlogo 
kontrolnih spremenljivk pri povezanosti med dimenzijami zadovoljstva zaposlenih in 
notranjim podjetništvom. Kontrolni spremenljivki sta bili dodani kot neodvisni 
spremenljivki k spremenljivki zadovoljstva zaposlenih, pri čemer je neodvisna 
spremenljivka notranje podjetništvo. Namen je bil ugotoviti, ali sta kontrolni 
spremenljivki povezani z odvisno spremenljivko, ter ali se z uvedbo kontrolnih 
spremenljivk v regresijsko enačbo spremenijo regresijski koeficienti, ki kažejo 
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povezanost med dimenzijami zadovoljstvom zaposlenih in notranjim podjetništvom. 
Kontrolni spremenljivki se nista pokazali značilno povezani z notranjim podjetništvom, 
razen v enem primeru od osmih (povezava med nagrajevanjem, ugodnostmi in 
organizacijska kultura ter notranjim podjetništvom: pozitivna povezanost med 
velikostjo in notranjim podjetništvom, standardizirani regresijski koeficient 0,17, sig. 
0,023). 

Standardizirani regresijski koeficient za splošno zadovoljstvo znaša 0,40 (0,41 brez 
kontrolnih spremenljivk) in je značilen (sig. 0,000). Standardizirani regresijski 
koeficient za odnose s sodelavci znaša 0,26 (0,27 brez kontrolnih spremenljivk) in je 
značilen (sig. 0,002). Standardizirani regresijski koeficient za nagrajevanje, ugodnosti in 
organizacijsko kulturo znaša 0,55 (0,53 brez kontrolnih spremenljivk) in je značilen 
(sig. 0,000). Standardizirani regresijski koeficient za pripadnost zaposlenih znaša 0,09 
(0,10 brez kontrolnih spremenljivk) in je neznačilen (sig. 0,264). 

Ti rezultati pomenijo, da kontrolni spremenljivki starost in velikost podjetja nimata 
vpliva na povezavo med zadovoljstvom zaposlenih in notranjim podjetništvom.  

Pri preverjanju kontrolne spremenljivke panoga, kjer sta bila oblikovana dva 
podvzorca na podlagi panoge dejavnosti podjetij (proizvodnja, n=52, in storitve, n=82), 
smo z multiplo regresijo, katere rezultati so navedeni v prilogi 10, ugotovili vlogo 
kontrolne spremenljivke pri povezanosti med dimenzijami zadovoljstva zaposlenih in 
notranjim podjetništvom. Enostavne regresijske enačbe, v katerih so kot neodvisne 
spremenljivke dimenzije zadovoljstva zaposlenih in odvisna spremenljivka notranje 
podjetništvo, so bile ocenjene na podvzorcih. Namen je bil ugotoviti, ali se glede na 
kontrolno spremenljivko panoga (proizvodnja ali storitve) razlikujejo regresijski 
koeficienti, ki kažejo povezanost med dimenzijami zadovoljstva zaposlenih in notranjim 
podjetništvom. 

Standardizirani regresijski koeficient za splošno zadovoljstvo znaša za proizvodnjo 
0,35 (značilen, sig. 0,010) in za storitve 0,45 (značilen, sig. 0,000). Standardizirani 
regresijski koeficient za odnose s sodelavci znaša za proizvodnjo 0,09 (neznačilen, sig. 
0,517) in za storitve 0,32 (značilen, sig. 0,003). Standardizirani regresijski koeficient za 
nagrajevanje, ugodnosti in organizacijsko kulturo znaša za proizvodnjo 0,50 (značilen, 
sig. 0,000) in za storitve 0,55 (značilen, sig. 0,000).Standardizirani regresijski koeficient 
za pripadnost zaposlenih za proizvodnjo 0,09 (neznačilen, sig. 0,521) in za storitve 0,16 
(neznačilen, sig. 0,153).   

Ti rezultati pomenijo, da kontrolna spremenljivka panoga nima vpliva na povezavo 
med zadovoljstvom zaposlenih in notranjim podjetništvom razen v enem primeru, in 
sicer za proizvodna podjetja, za katera je bila ugotovljena statistično neznačilna 
povezava med odnosi s sodelavci in notranjim podjetništvom.   
 

Notranje podjetništvo in rast 
 

Pri preverjanju kontrolnih spremenljivk (starost in velikost podjetja v št. zaposlenih) 
smo z multiplo regresijo, katere rezultati so navedeni v prilogi 11, ugotovili vlogo 
kontrolnih spremenljivk pri povezanosti med notranjim podjetništvom in rastjo. 
Kontrolni spremenljivki sta bili dodani kot neodvisni spremenljivki k spremenljivki 
notranje podjetništvo, pri čemer je neodvisna spremenljivka rast. Namen je bil 
ugotoviti, ali sta kontrolni spremenljivki povezani z odvisno spremenljivko ter ali se z 
uvedbo kontrolnih spremenljivk v regresijsko enačbo spremeni regresijski koeficient, ki 
kaže povezanost med notranjim podjetništvom in rastjo. Kontrolna spremenljivka 
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velikost se ni pokazala za značilno povezano z rastjo (standardizirani regresijski 
koeficient -0,04; neznačilen, sig. 0,619). Kontrolna spremenljivka starost se je pokazala 
za značilno negativno povezano z rastjo podjetja (standardizirani regresijski koeficient - 
0,26; značilen, sig. 0,001). 

Standardizirani regresijski koeficient za notranje podjetništvo znaša 0,38 (0,40 brez 
kontrolnih spremenljivk) in je značilen (sig. 0,000).  

Rezultati pomenijo, da kontrolni spremenljivki starost in velikost podjetja nimata 
vpliva na povezavo med notranjim podjetništvom in rastjo, starost pa je negativno 
povezana z rastjo podjetja.  

Pri preverjanju kontrolne spremenljivke panoga, kjer sta bila oblikovana dva 
podvzorca na podlagi panoge dejavnosti podjetij (proizvodnja, n=52, in storitve, n=82), 
smo z multiplo regresijo, katere rezultati so navedeni v prilogi 12, ugotovili vlogo 
kontrolne spremenljivke pri povezanosti med notranjim podjetništvom in rastjo. 
Enostavna regresijska enačba, v katerih je kot neodvisna spremenljivka notranje 
podjetništvo in odvisna spremenljivka rast, je bila ocenjena na podvzorcih. Namen je bil 
ugotoviti, ali se glede na kontrolno spremenljivko panoga (proizvodnja ali storitve) 
razlikujejo regresijski koeficienti, ki kažejo povezanost med notranjim podjetništvom in 
rastjo. 

Standardizirani regresijski koeficient za notranje podjetništvo znaša za proizvodnjo 
0,33 (značilen, sig. 0,016) in za storitve 0,42 (značilen, sig. 0,000).    

Ti rezultati pomenijo, da kontrolna spremenljivka panoga nima vpliva na povezavo 
med notranjim podjetništvom in rastjo. 
 

Zadovoljstvo zaposlenih in rast  
 

Pri preverjanju kontrolnih spremenljivk (starost in velikost podjetja v št. zaposlenih) 
smo z multiplo regresijo, katere rezultati so navedeni v prilogi 13, ugotovili vlogo 
kontrolnih spremenljivk pri povezanosti med dimenzijami zadovoljstva zaposlenih in 
rastjo. Kontrolni spremenljivki sta bili dodani kot neodvisni spremenljivki k 
spremenljivki zadovoljstva zaposlenih, pri čemer je neodvisna spremenljivka rast. 
Namen je bil ugotoviti, ali sta kontrolni spremenljivki povezani z odvisno 
spremenljivko, ter ali se z uvedbo kontrolnih spremenljivk v regresijsko enačbo 
spremenijo regresijski koeficienti, ki kažejo povezanost med dimenzijami 
zadovoljstvom zaposlenih in rastjo. Kontrolna spremenljivka velikost se ni pokazala 
značilno povezana z rastjo. Kontrolna spremenljivka starost se je pokazala značilno 
negativno povezana z rastjo podjetja. 

Standardizirani regresijski koeficient za splošno zadovoljstvo znaša 0,30 (0,35 brez 
kontrolnih spremenljivk) in je značilen (sig. 0,000). Standardizirani regresijski 
koeficient za odnose s sodelavci znaša 0,31 (0,34 brez kontrolnih spremenljivk) in je 
značilen (sig. 0,000). Standardizirani regresijski koeficient za nagrajevanje, ugodnosti in 
organizacijsko kulturo znaša 0,37 (0,40 brez kontrolnih spremenljivk) in je značilen 
(sig. 0,000). Standardizirani regresijski koeficient za pripadnost zaposlenih znaša 0,22 
(0,24 brez kontrolnih spremenljivk) in je značilen (sig. 0,006). 

Ti rezultati pomenijo, da kontrolni spremenljivki starost in velikost podjetja nimata 
vpliva na povezavo med zadovoljstvom zaposlenih in rastjo, starost pa je negativno 
povezana z rastjo podjetja.  

Pri preverjanju kontrolne spremenljivke panoga, kjer sta bila oblikovana dva 
podvzorca na podlagi panoge dejavnosti podjetij (proizvodnja, n=52, in storitve, n=82), 
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smo z multiplo regresijo, katere rezultati so navedeni v prilogi 14, ugotovili vlogo 
kontrolne spremenljivke pri povezanosti med dimenzijami zadovoljstva zaposlenih in 
rastjo. Enostavne regresijske enačbe, v katerih so kot neodvisne spremenljivke 
dimenzije zadovoljstva zaposlenih in odvisna spremenljivka rast, so bile ocenjene na 
podvzorcih. Namen je bil ugotoviti, ali se glede na kontrolno spremenljivko panoga 
(proizvodnja ali storitve) razlikujejo regresijski koeficienti, ki kažejo povezanost med 
dimenzijami zadovoljstva zaposlenih in rastjo. 

Standardizirani regresijski koeficient za splošno zadovoljstvo znaša za proizvodnjo 
0,40 (značilen, sig. 0,003) in za storitve 0,33 (značilen, sig. 0,002). Standardizirani 
regresijski koeficient za odnose s sodelavci znaša za proizvodnjo 0,30 (značilen, sig. 
0,032) in za storitve 0,38 (značilen, sig. 0,020). Standardizirani regresijski koeficient za 
nagrajevanje, ugodnosti in organizacijsko kulturo znaša za proizvodnjo 0,32 (značilen, 
sig. 0,000) in za storitve 0,55 (značilen, sig. 0,000). Standardizirani regresijski 
koeficient za pripadnost zaposlenih za proizvodnjo 0,32 (značilen, sig. 0,021) in za 
storitve 0,20 (neznačilen, sig. 0,065).   

Ti rezultati pomenijo, da kontrolna spremenljivka panoga nima vpliva na povezavo 
med zadovoljstvom zaposlenih in rastjo razen v enem primeru, in sicer za storitvena 
podjetja, za katera je bila ugotovljena statistično neznačilna povezava med pripadnostjo 
zaposlenih in rastjo podjetja.   
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7 POVZETEK REZULTATOV IN PRIPOROČILA ZA PODJETJA 
 

Ugotovitve raziskave kažejo povezavo med zadovoljstvom zaposlenih, notranjim 
podjetništvom in rastjo. Glavne ugotovitve prikazuje slika 7.1. Postavili smo dve 
hipotezi (H1: Zadovoljstvo zaposlenih je pozitivno povezano z notranjim podjetništvom 
in  H2: Notranje podjetništvo je pozitivno povezano z rastjo podjetja). Konstrukt 
zadovoljstva zaposlenih smo razdelili v štiri dimenzije, in sicer: splošno zadovoljstvo, 
odnosi s sodelavci, nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura ter pripadnost 
zaposlenih. Ugotovitve raziskave so pokazale, da je dimenzija splošno zadovoljstvo 
pozitivno povezana z notranjim podjetništvom. Dimenzija odnosi s sodelavci je 
pozitivno povezana z notranjim podjetništvom le za storitvene panoge podjetij, ne kaže 
pa povezanosti za proizvodne panoge oz. dimenzija odnosi s sodelavci ni povezana z 
notranjim podjetništvom za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo. 
Dimenzija nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura kaže pozitiven vpliv na 
notranje podjetništvo. Predvsem je potrebno poudariti, da ta dimenzija, kaže 
najmočnejšo stopnjo povezanosti z notranjim podjetništvom izmed vseh dimenzij 
zadovoljstva zaposlenih. Dimenzija pripadnosti zaposlenih ni povezana z notranjim 
podjetništvom. Ugotovitve za Hipotezo 1 so torej pokazale, da H1 delno drži, saj so tri 
od štirih dimenzij pozitivno povezane z notranjim podjetništvom (dimenziji splošno 
zadovoljstvo in nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura ne glede na panogo; 
dimenzija odnosi s sodelavci je z notranjim podjetništvom pozitivno povezana le v 
storitveni dejavnosti medtem, ko v proizvodni dejavnosti ne kaže povezave), četrta 
dimenzija (pripadnost zaposlenih) ni povezana z notranjim podjetništvom. Potrdili smo 
Hipotezo 2, da je notranje podjetništvo pozitivno povezano z rastjo. 

Dodatno je raziskava pokazala, da dimenzije zadovoljstva zaposlenih (splošno 
zadovoljstvo, odnosi s sodelavci, nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura ter 
pripadnost zaposlenih) pozitivno vplivajo tudi na rast podjetja. Dimenzija pripadnost 
zaposlenih nima vpliva na rast podjetja le v storitvenih dejavnostih. S pomočjo 
kontrolnih spremenljivk (starost podjetja, velikost podjetja glede na število zaposlenih 
ter panogo – proizvodna in storitvena podjetja), smo prišli do ugotovitev, da starost 
podjetja ni povezana z notranjim podjetništvom. Kar pomeni, da lahko uvajajo notranje 
podjetniški pristop tako mlajša kakor tudi starejša podjetja. Prav tako ni povezana z 
notranjim podjetništvom velikost podjetja. Torej je uvajanje notranjega podjetništva 
primerno tako za mala, srednja in velika podjetja. Storitvena panoga vpliva na povezavo 
med dimenzijo odnosi s sodelavci in notranjim podjetništvom tako, da je ta povezava 
pozitivna. Proizvodna panoga pa kaže vpliv na povezavo med pripadnostjo zaposlenih 
in rastjo podjetja tako, da je ta povezava pozitivna. Kontrolna spremenljivka starost 
podjetja kaže negativno povezavo z rastjo. Kar pomeni, da starejše kot je podjetje, 
počasneje raste oz. mlajše kot je podjetje hitreje raste. Velikost podjetja ni povezana z 
rastjo. Rezultati raziskave kažejo, da je zadovoljstvo zaposlenih ključnega pomena tako 
za notranje podjetništvo kot za rast podjetij. 
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Slika 7.1 Povzetek rezultatov raziskave 
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Na podlagi rezultatov raziskave lahko oblikujemo tudi priporočila podjetjem. V 

raziskavi je bilo ugotovljeno, da imajo izmed dejavnikov zadovoljstva zaposlenih, 
najmočnejši vpliv na notranje podjetništvo in rast nagrajevanje, ugodnosti in 
organizacijska kultura. Podjetja naj poskrbijo, da bodo zaposleni zadovoljni s plačo. 
Učenje naj bo obravnavano kot vrednota, izobraževanje pa kot investicija. Pomembno je 
tudi, da nadrejeni delijo pomembne informacije s podrejenimi ter posredujejo zadostno 
število informacij o uspešnosti izvrševanja delovnih nalog. Podjetja naj bodo 
prilagodljiva na spremembe in naj strmijo za izboljšavami. Poskrbijo naj, da bodo v 
podjetju obstajale možnosti za osebno rast in razvoj ter da bodo zaposleni zadovoljni z 
delovnim časom.  

Za notranje podjetništvo in rast je pomembno splošno zadovoljstvo zaposlenih. 
Ključnega pomena je, da so zaposleni zadovoljni z različnimi elementi svojega dela, kot 
na primer s samim delom, z vrsto dela, z zanimivostjo dela, z izzivom pri delu, z 
osebnim zadovoljstvom pri delu, z užitkom opravljanja dela, z neodvisnostjo 
sprejemanja odločitev pri opravljanju del in nalog, s svojim pomenom na delovnem 
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mestu znotraj podjetja. Splošno zadovoljstvo zaposlenih je povezano tudi s finančnim 
nagrajevanjem za delo ter z nekaterimi elementi pripadnosti organizacije.  

Odnosi s sodelavci so pomembni predvsem za rast podjetja, za notranje podjetništvo 
pa v storitvenih panogah. Za podjetje je pomembno, da se zaposleni dobro razumejo 
med seboj, da so zadovoljni z medsebojnimi odnosi, da so obkroženi s sodelavci, 
kakršne bi si jih želeli in nanje delujejo stimulativno. 

Pripadnost zaposlenih je pomembna predvsem v smislu splošnega zadovoljstva, 
medtem ko sama pripadnost ni pomembna za notranje podjetništvo niti za rast podjetja 
v storitvenih panogah. Pripadnost je pomembna za rast v proizvodnih panogah. Podjetja 
naj poskušajo poskrbeti, da bodo zaposleni pripadni organizaciji, z elementi splošnega 
zadovoljstva. 

Notranje podjetništvo je tudi ključnega pomena za rast podjetja, in sicer v smislu 
novih poslov, inovacije izdelkov, inovacije tehnologij in samoprenove.  Pomembno je 
stimuliranje novega povpraševanja, ukvarjanje z novimi posli na novih trgih, iskanje 
novih tržnih niš, ponujanje in razvoj novih izdelkov, razvoj lastne tehnologije, uvajanje 
tehnoloških novosti in inovacij, opredelitev poslanstva podjetja, preverjanje poslovnega 
koncepta, ponovna opredelitev panog, v katerih bo podjetje konkuriralo, reorganizacija 
delov podjetja, povečanje avtonomije enot, koordinacija dejavnosti med enotami in 
vzpostavitev fleksibilne organizacijske strukture za izboljšanje inovativnosti podjetja. 
Vse to bodo podjetja dosegla tudi s povečevanjem zadovoljstva zaposlenih. 
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8 SKLEP 
 

Glavni namen magistrske naloge je bil ugotoviti, ali obstajajo povezave med 
zadovoljstvom zaposlenih, notranjim podjetništvom in rastjo podjetja. Vloga zaposlenih 
je pomembna v vseh podjetjih, ne glede na velikost, starost, panogo ali državo. Zato je v 
nalogi poudarjen pomen zadovoljstva zaposlenih. Želeli smo prikazati pomembne 
dimenzije zadovoljstva zaposlenih in njihov učinek na notranje podjetništvo in rast. 
Teoretično obravnavo zadovoljstva zaposlenih in notranjega podjetništva smo 
nadgradili z empirično kvantitativno analizo konstrukta zadovoljstva zaposlenih in 
povezav zadovoljstva zaposlenih z notranjim podjetništvom in rastjo podjetja, na vzorcu 
slovenskih malih, srednjih in velikih podjetij z 20 ali več zaposlenimi iz različnih 
storitvenih in proizvodnih panog.  

Konstrukt zadovoljstva zaposlenih, ki je bil oblikovan na podlagi teoretičnih 
izhodišč, je prvotno vključeval sedem dimenzij (1. plača, 2. izobraževanje, nagrajevanje 
v obliki bonitet in pohval, napredovanje, stalnost zaposlitve, 3. odnosi s sodelavci, 4. 
pripadnost zaposlenih, 5. organizacijska kultura, 6. splošno zadovoljstvo pri delu, 7. 
značilnosti dela (delovni čas, pogoji in ugled dela). Za vsako dimenzijo je bilo 
pripravljenih več vprašanj, ki so merila spremenljivke zadovoljstva zaposlenih. Z 
eksplorativno faktorsko analizo smo preverili strukturo konstrukta in prišli do 
ugotovitve, da  konstrukt zadovoljstva zaposlenih sestavljajo štiri dimenzije in sicer: 1. 
splošno zadovoljstvo, 2. odnosi s sodelavci, 3. nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska 
kultura ter 4. pripadnost zaposlenih. Štiri dimenzije vključujejo 27 pojasnjevalnih 
spremenljivk. S pojasnjevalnimi spremenljivkami smo izmerili tudi konstrukta 
notranjega podjetništva in rasti podjetja. Upoštevali smo tudi kontrolne spremenljivke 
panogo, starost in velikost podjetja. S pomočjo regresijske analize smo preverili 
hipoteze, ki se nanašajo na povezave med zadovoljstvom zaposlenih in notranjim 
podjetništvom (H1) ter notranjim podjetništvom in  rastjo podjetja (H2). Dodatno je bila 
preverjena tudi povezava med zadovoljstvom zaposlenih in rastjo ter vpliv kontrolnih 
spremenljivk. 

Hipoteza 1 je bila delno potrjena. Tri dimenzije zadovoljstva zaposlenih so 
pozitivno povezane z notranjim podjetništvom. Te dimenzije so splošno zadovoljstvo, 
nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura ne glede na panogo. Dimenzija odnosi 
s sodelavci je z notranjim podjetništvom pozitivno povezana le v storitveni dejavnosti, 
medtem ko v proizvodni dejavnosti ne kaže povezave. Četrta dimenzija (pripadnost 
zaposlenih) ni povezana z notranjim podjetništvom. Hipoteza 2 o pozitivni povezavi 
med notranjim podjetništvom in rastjo podjetja je bila potrjena. 

Prav tako je raziskava pokazala, da so dimenzije zadovoljstva zaposlenih (splošno 
zadovoljstvo, odnosi s sodelavci, nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura ter 
pripadnost zaposlenih) pozitivno povezane z rastjo podjetja, razen dimenzije pripadnosti 
zaposlenih, ki nima vpliva na rast podjetja v storitvenih dejavnostih.  

Z rezultati raziskave lahko podamo k teoriji svoj prispevek, saj se je na podlagi 
empirične raziskave pokazalo, da zadovoljstvo zaposlenih oz. posamezni elementi 
zadovoljstva zaposlenih pozitivno vpliva na notranje podjetništvo in na rast podjetja. 
Ugotovitve kažejo, da dimenzija nagrajevanja, ugodnosti in organizacijska kultura, ki je 
zelo pomembna tudi za notranje podjetništvo in podkrepljena tudi s preteklimi 
raziskavami doma in v tujini ni edini dejavnik, ki vpliva na rast in notranje podjetništvo, 
ampak so za rast in notranje podjetništvo pomembne tudi druge dimenzije zadovoljstva 
zaposlenih, kot so splošno zadovoljstvo zaposlenih in odnosi s sodelavci. V 
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metodološkem smislu predstavlja raziskava prispevek k merjenju zadovoljstva 
zaposlenih s štirimi dimenzijami. Poleg znanstvenega prispevka so bili podani predlogi 
podjetjem, ki lahko pripomorejo k njihovi rasti.   

Že v uvodu je bil omenjen pomen pretoka notranjih informacij in zaupanje notranji 
javnosti v podjetju. V sedanjem času gospodarske recesije, ki ima vse značilnosti, da bo 
trajala, ali bo vsaj pustila posledice za več let, je še toliko bolj pomembno zagotoviti 
ustrezni pretok notranjih informacij in s tem omiliti poslabšanje notranje klime v 
podjetju in zadovoljstva ter zavzetosti zaposlenih. Zaposleni so dnevno izpostavljeni 
medijskim sporočilom o negativnih posledicah, ki jih prinaša gospodarska kriza in se 
kažejo v odpuščanjih in znižanjih plač. Negotovost nikakor ne vpliva dobro na notranjo 
klimo v podjetju in visoko motiviranost zaposlenih, ki je predpogoj za razvoj notranjega 
podjetništva. Vodstvo podjetja se mora zavedati, da zaposleni ne smejo biti prepuščeni 
le enoznačnim negativnim sporočilom, ki so jih deležni s strani medijev ali druge 
zunanje javnosti. Zaposlenim se hitro porajajo vprašanja, kako bo gospodarska kriza 
vplivala na njihovo zaposlitev in status, ki ga imajo v podjetju. To je še toliko bolj 
pomembno za ključne kadre v podjetju, ki lahko prestopijo v kakšno drugo podjetje, ki 
se jim v teh časih zdi bolj stabilno, ali samo daje občutek boljše prihodnosti. Izguba 
ključnega kadra bi za podjetje v teh časih bila še dodaten udarec in bi negativno vplivala 
na notranjo klimo v podjetju. Konkurenčna podjetja lahko vidijo v teh časih priložnost, 
da ugodno pridobijo dober kader iz podjetij, ki so lahko le začasno v težavah oz. zaradi 
slabe notranje komunikacije vodstva niso ustrezno in pravočasno informirala svoje 
zaposlene o stanju v podjetju. Ključne kadre tudi v kriznih časih vodstvo ne sme 
obravnavati kot lahko nadomestljive, saj je delo v času gospodarske recesije še bolj 
zahtevno in zahteva od zaposlenih veliko prilagajanja in dodatnega angažiranja. 
Zamenjava nosilnih kadrov bi zato bila v tem trenutku slabost z vidika obvladovanja 
notranjih procesov in slab znak drugim zaposlenim. Vodstvo podjetja mora ubrati pot, 
ki zagotavlja najboljšo notranjo informiranost zaposlenih in povečati motiviranost 
zaposlenih, saj bo potrebna za spopad z večjimi težavami, kot so jih zaposleni običajno 
vajeni. Gospodarska recesija je lahko tudi priložnost za večji razvoj notranjega 
podjetništva, saj bo potrebno poiskati dodatne konkurenčne prednosti ter zagotoviti še 
večjo fleksibilnost in dinamičnost. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je zadovoljstvo zaposlenih oz. posamezni 
dejavniki zadovoljstva zaposlenih pomembni za notranje podjetništvo in za rast podjetij. 
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Priloga 1 Vprašanja iz anketnega vprašalnika 
 
NOTRANJE PODJETNIŠTVO 
Prosim, ocenite, kakšen je bil v preteklih treh letih v vašem podjetju poudarek na 
naslednjem. 

 Majhen 
poudarek 

Velik 
poudarek 

   

1 2 3 4 Stimuliranje novega povpraševanja po vaših obstoječih 
izdelkih na vaših sedanjih trgih preko agresivnega 
oglaševanja in trženja. 

5 

Širitev vrst izdelkov na vaših sedanjih trgih. 1 2 3 4 5 

Ukvarjanje z novimi posli na novih trgih, ki so 
povezani z vašimi obstoječimi posli. 

1 2 3 4 5 

Iskanje novih tržnih niš za vaše izdelke na vaših že 
obstoječih trgih. 

1 2 3 4 5 

Vstop na nova poslovna področja s ponujanjem novih 
izdelkov ali novih vrst izdelkov. 

1 2 3 4 5 

 
Prosim, ocenite obseg sprememb v vašem podjetju v preteklih treh letih. 

 Občutno 
zmanjša-

nje 

   Občutno 
poveča-

nje 
Poudarek vašega podjetja na razvoju novih izdelkov. 1 2 3 4 5 

Pogostnost lansiranja novih izdelkov na trg. 1 2 3 4 5 

Izdatki vašega podjetja za dejavnosti, ki so povezane z 
razvojem novih izdelkov. 

1 2 3 4 5 

Število novih izdelkov vašega podjetja. 1 2 3 4 5 

Število novih izdelkov, s katerimi je vaše podjetje kot 
prvo prišlo na trg . 

1 2 3 4 5 

Investicije vašega podjetja v razvoj lastne tehnologije - 
intelektualne lastnine. 

1 2 3 4 5 

Poudarek vašega podjetja na ustvarjanju lastne tehnologije  
intelektualne lastnine. 

1 2 3 4 5 

Privzemanje tehnologij, ki so bile razvite v drugih 
podjetjih ali panogah. 

1 2 3 4 5 

Poudarek vašega podjetja na tehnoloških inovacijah. 1 2 3 4 5 

Poudarek vašega podjetja na uvajanju tehnoloških novosti 
v vaši panogi . 

1 2 3 4 5 

 
Prosim, ocenite odstotek prodaje izdelkov, ki pred tremi leti še niso obstajali, v celotni 
prodaji vašega podjetja. 
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� 0-9% � 10-19% � 20-29% � 30-39% � 40-49% � 50-69% � 70% ali več
 

 
 
Prosim ocenite, v kolikšni meri je v vašem podjetju poudarek na naslednjem. 

 Majhen 
poudarek 

   Velik 
poudarek 

Opredelitev poslanstva vašega podjetja. 1 2 3 4 5 

Preverjanje vašega poslovnega koncepta. 1 2 3 4 5 

Ponovna opredelitev panog, v katerih bo vaše podjetje 
konkuriralo. 

1 2 3 4 5 

Reorganizacija enot/delov vašega podjetja z namenom 
pospeševanja inovacij. 

1 2 3 4 5 

Koordinacija dejavnosti med enotami za izboljšanje 
inovativnosti podjetja. 

1 2 3 4 5 

Povečana avtonomija (neodvisnost) različnih enot z 
namenom pospešenja njihovih inovacij. 

1 2 3 4 5 

Vzpostavitev fleksibilne organizacijske strukture z 
namenom povečanja inovativnosti. 

1 2 3 4 5 

 
 
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 
Prosim, ocenite v kakšni meri veljajo za vaše podjetje naslednje navedbe. 

 
 Zelo 

neres-
nično 

   Zelo 
res-

nično 

Zaposleni so zadovoljni s plačo, ki jo dobijo za svoje delo. 1 2 3 4 5 
Zaposleni menijo, da za svoje delo niso pravično plačani. 1 2 3 4 5 
Zaposleni so relativno dobro finančno nagrajeni za svoje delo. 1 2 3 4 5 
Zaposleni menijo, da je njihova plača visoka v primerjavi s tem, 
kolikor zaslužijo zaposleni za podobno delo v drugih podjetjih. 

1 2 3 4 5 

Učenje, kot ključni dejavnik izboljšav, je ena od osnovnih vrednot 
naše organizacije. 

1 2 3 4 5 

V naši organizaciji obravnavamo izobraževanja zaposlenih kot 
investicijo in ne kot strošek. 

1 2 3 4 5 

Ugodnosti, kot so zavarovanje, socialna varnost, itd., ki jih podjetje 
nudi zaposlenim, niso zadovoljive. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni najdejo v svojem delu izziv, zanimanje in občutek 
dovršenosti. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni so zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, ki jim je zagotovljena 1 2 3 4 5 
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na njihovem delovnem mestu. 
Zaposleni menijo, da so sodelavci okrog njih taki, kot bi si jih želeli. 1 2 3 4 5 
Zaposleni se dobro razumejo med seboj. 1 2 3 4 5 
Zaposleni so zadovoljni z odnosi med sodelavci. 1 2 3 4 5 
Zaposleni čutijo, da njihovi sodelavci na njih delujejo stimulativno. 1 2 3 4 5 
Zaposleni so pripadni organizaciji. 1 2 3 4 5 
Zaposleni govorijo svojim prijateljem pozitivno o organizaciji, v 
kateri so zaposleni. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni čutijo zelo malo pripadnosti do podjetja. 1 2 3 4 5 
Zaposleni s ponosom govorijo drugim o tem, da so del te organizacije. 1 2 3 4 5 
Za zaposlene je ta organizacija najboljša izmed vseh organizacij, za 
katere bi lahko delali. 

1 2 3 4 5 

Nadrejeni v našem podjetju so voljni deliti pomembne informacije s 
podrejenimi. 

1 2 3 4 5 

Informacije v našem podjetju v glavnem potekajo navzdol od vodstva 
do podrejenih. 

1 2 3 4 5 

Našo organizacijo bi lahko opisali kot prilagodljivo na spremembe. 1 2 3 4 5 
Naše podjetje vedno stremi za izboljšavami. 1 2 3 4 5 
Za izvajanje večine delovnih nalog v našem podjetju nimamo 
formalnih postopkov. 

1 2 3 4 5 

Večina zaposlenih v naši organizaciji čuti veliko osebno zadovoljstvo, 
ko opravi svoje delo dobro. 

1 2 3 4 5 

V našem podjetju obstajajo priložnosti za osebno rast in razvoj. 1 2 3 4 5 
Večina zaposlenih v naši organizaciji je zelo zadovoljnih z delom. 1 2 3 4 5 
Zaposleni so na splošno zadovoljni z vrsto dela, ki ga opravljajo v 
podjetju. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni so mnenja, da je njihovo delo zelo zanimivo. 1 2 3 4 5 
Zaposleni uživajo v svojem delu. 1 2 3 4 5 
Zaposleni čutijo, da imajo priložnost za neodvisno sprejemanje 
odločitev na svojem delovnem mestu. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni čutijo, da so pomembni na svojem delovnem mestu znotraj 
podjetja. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni menijo, da prejmejo od svojih nadrejenih dovolj informacij 
o uspešnosti izvrševanja delovnih nalog. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni so zadovoljni z delovnimi pogoji. 1 2 3 4 5 
Zaposleni so zadovoljni z delovnim časom. 1 2 3 4 5 
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KONTROLNE SPREMENLJIVKE 

V kateri panogi je vaše podjetje? 
� Bančništvo, investicije, 
zavarovalništvo 

�    Proizvodnja industrijskih 
dobrin 

�    Trgovina na drobno in 
debelo 

�    Gradbeništvo �    Inženiring, raziskave in 
razvoj 

�    Transport in javne dobrine 

�    Potrošniške storitve �    Rudarstvo, črpanje, nafta �    Turizem 
�    Proizvodnja potrošnih 
dobrin 

�    Konzultantstvo in poslovne 
storitve 

�    Drugo (prosim navedite): 
__________________________
_____ 

   
Starost vašega podjetja (v letih): 

 �    0-1 �    2-5 �    6-10 �    11-20 �    21-50 �    več kot 50

Velikost vašega podjetja: 

- število zaposlenih (ekvivalentno zaposlenim s polnim delovnim časom): 
 �    0-

10 
�    11-

50 
�    51-

100
�    101-

250
�    251-

500
�    501-

1.000 
�    več kot 

1.000

- celotna prodaja v letu 2008: 
 �    400.000 EUR ali manj �    nad 400.000 EUR - 

800.000 EUR 
�    nad  800.000 EUR - 
1.600.000 EUR 

 �    nad  1.600.000 EUR - 
4.000.000 EUR 

�    nad 4.000.000 - 
20.000.000 EUR 

�    nad 20.000.000 EUR 

 

RAST PODJETJA 

Rast

- povprečna letna rast števila zaposlenih v preteklih treh letih: 
 �    manj kot 

0%
�    0-

4% 
�    5-9% �    10-

19%
�    20-

35% 
�    več kot 

35%

- povprečna letna rast prodaje v preteklih treh letih: 
 �    manj kot 

5%
�    5-

9% 
�    10-

19%
�    20-

34%
�    35-50% �    več kot 

50%

- rast tržnega deleža v preteklih treh letih: tržni delež vašega podjetja … 
 �    se 

zmanjšuje 
�    ostaja 
dokaj enak 

�    se 
nekoliko 
povečuje

�    se 
zmerno 

povečuje

�    se 
občutno 

povečuje 
 

 vašega podjetja: 
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 n  Aritmetična 
sredina 

Mediana Modus St. deviacija Minimum Maksimum

Spremenljivka št. 
veljavnih 

št. 
manjkajočih

      

U0101 149 0 2,92 3,00 3 1,328 1 5
U0102 149 0 3,38 3,00 4 1,188 1 5
U0103 147 2 3,37 4,00 4 1,239 1 5
U0104 149 0 3,60 4,00 4 1,012 1 5
U0105 149 0 3,23 3,00 4 1,270 1 5
U0201 149 0 3,47 4,00 3 1,017 1 5
U0202 149 0 3,15 3,00 3 0,911 1 5
U0203 148 1 3,07 3,00 3 1,104 1 5
U0204 149 0 3,07 3,00 3 0,994 1 5
U0205 148 1 2,82 3,00 3 1,159 1 5
U0206 146 3 3,06 3,00 3 1,266 1 5
U0207 149 0 3,10 3,00 3a 1,184 1 5
U0208 149 0 2,93 3,00 3 1,044 1 5
U0209 148 1 3,19 3,00 3 1,151 1 5
U0210 148 1 3,26 3,00 3 1,202 1 5
U03 148 1 2,81 3,00 1a 1,553 1 7
U0401 149 0 3,59 4,00 3 0,986 1 5
U0402 148 1 3,51 3,00 3 0,929 1 5
U0403  149 0 3,15 3,00 4 1,070 1 5
U0404 149 0 3,07 3,00 3 1,113 1 5

U0405 148 1 3,15 3,00 3 1,115 1 5
U0406 149 0 2,66 3,00 3 1,094 1 5
U0407 149 0 3,07 3,00 4 1,184 1 5
U1107 149 0 3,05 3,00 3 0,954 1 5
U1108 148 1 2,64 2,00 2 1,057 1 5
U1109 148 1 3,34 3,00 4 0,944 1 5
U1110 148 1 2,75 3,00 3 1,055 1 5
U1111 148 1 3,50 4,00 3 0,958 1 5
U1112 149 0 3,69 4,00 4 1,090 1 5
U1113 149 0 2,37 2,00 2 1,176 1 5
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 n 

Spremenljivka št. 
veljavnih 

št. 
manjkajočih

Aritmetična 
sredina 

Mediana Modus St. deviacija Minimum Maksimum

U1114 146 3 3,38 3,00 3 0,872 1 5
U1115 147 2 3,89 4,00 4 0,837 1 5
U1116 149 0 3,44 3,00 3 0,730 1 5
U1117 149 0 3,65 4,00 4 0,830 1 5
U1118 148 1 3,66 4,00 4 0,855 1 5
U1119 149 0 3,43 3,00 3 0,832 1 5
U1120 149 0 3,70 4,00 4 0,874 1 5
U1121 149 0 3,58 4,00 4 0,894 1 5
U1122 149 0 2,11 2,00 2 0,987 1 5
U1123 147 2 3,43 3,00 3 0,899 1 5
U1124 149 0 3,07 3,00 3 0,935 1 5
U1125 149 0 3,59 4,00 4 0,966 1 5
U1126 149 0 3,44 3,00 3 0,989 1 5
U1127 149 0 3,71 4,00 4 0,954 1 5
U1128 149 0 3,90 4,00 4 0,964 1 5
U1129 148 1 2,95 3,00 3 1,171 1 5
U1130 149 0 3,59 4,00 4 0,797 1 5
U1131 149 0 3,72 4,00 4 0,863 1 5
U1132 149 0 3,46 3,00 3 0,826 1 5
U1133 148 1 3,56 4,00 4 0,784 1 5
U1134 149 0 3,52 4,00 4 0,851 1 5
U1135 149 0 3,36 3,00 3 0,872 1 5
U1136 149 0 3,34 3,00 3 0,835 1 5
U1137 149 0 3,56 4,00 4 0,809 1 5
U1138 149 0 3,42 3,00 3 0,832 1 5
U1139 148 1 3,67 4,00 4 0,884 1 5
U1140 149 0 3,71 4,00 4 0,903 1 5
U2501 143 6 2,80 2,00 2 1,291 1 6
U2502 143 6 2,87 3,00 2 1,331 1 6
U2503 144 5 2,95 3,00 3 0,919 1 5
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Korelacije 

    Splošno 
zadovoljstvo 

Odnosi s 
sodelavci 

Nagrajevanje, 
ugodnosti in 

organizacijska 
kultura 

Pripadnost 
zaposlenih 

Notranje 
podjetništvo Rast 

Pearsonova 
korelacija 

1 0,705** 0,745** 0,469** 0,410** 0,346**

Sig. (2-
tailed)   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Splošno 
zadovoljstvo 

n 149 149 149 149 149 149

Pearsonova 
korelacija 

0,705** 1 0,525** 0,490** 0,269** 0,345**

Sig. (2-
tailed) 

0,000   0,000 0,000 0,001 0,000

Odnosi s 
sodelavci 

n 149 149 149 149 149 149

Pearsonova 
korelacija 

0,745** 0,525** 1 0,455** 0,530** 0,400**

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000   0,000 0,000 0,000

Nagrajevanje, 
ugodnosti in 
organizacijska 
kultura 

n 149 149 149 149 149 149

Pearsonova 
korelacija 

0,469** 0,490** 0,455** 1 0,100 0,238**

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000   0,224 0,004

Pripadnost 
zaposlenih 

n 149 149 149 149 149 149

Pearsonova 
korelacija 

0,410** 0,269** 0,530** 0,100 1 0,405**

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,001 0,000 0,224   0,000

Notranje 
podjetništvo 

n 149 149 149 149 149 149

Pearsonova 
korelacija 

0,346** 0,345** 0,400** 0,238** 0,405** 1

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,004 0,000   

Rast 

n 149 149 149 149 149 149

** Korelacija je značilna pri stopnji tveganja 0.01 (2-dvostranska). 
* Korelacija je značilna pri stopnji tveganja 0.05 (2-dvostranska). 

 



 

Priloga 4 Rezultati multiple regresijske analize (zadovoljstvo zaposlenih in notranje 
podjetništvo)       
 

Model**

Model 
Korelacijski 
koeficient R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) Popravljeni R kvadrat      
1 0,556* 0,310 0,291   

* Prediktorji: (Konstanta), Pripadnost zaposlenih, Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura, 
Odnosi s sodelavci, Splošno zadovoljstvo 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 

 
 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti 

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 19,621 4 4,905 16,150 0,000*

Razlika  43,738 144 0,304     
1 

Skupaj 63,359 148       
* Prediktorji: (Konstanta), Pripadnost zaposlenih, Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura, 
Odnosi s sodelavci, Splošno zadovoljstvo 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 

 
 

 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti Statistika kolinearnosti

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 1,539 0,281   5,470 0,000     
Splošno 
zadovoljstvo 

0,074 0,121 0,076 0,611 0,542 0,309 3,241

Odnosi s sodelavci 0,021 0,091 0,023 0,227 0,821 0,469 2,132
Nagrajevanje, 
ugodnosti in org. 
kultura 

0,529 0,101 0,551 5,218 0,000 0,430 2,325

1 

Pripadnost 
zaposlenih 

-0,162 0,068 -0,197 -2,391 0,018 0,704 1,419

* Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 

 



 

Priloga 5 Rezultati regresijske analize (zadovoljstvo zaposlenih in notranje podjetništvo 
– po posameznih dimenzijah zadovoljstva zaposlenih) 
 

Model** 

Model 

Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni 
R kvadrat     

1 0,410* 0,168 0,163   
* Prediktorji: (Konstanta), Splošno zadovoljstvo 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti

Regresija 10,662 1 10,662 29,743 0,000*
Razlika 52,697 147 0,358     

1 

Skupaj 63,359 148       
* Prediktorji: (Konstanta), Splošno zadovoljstvo 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 1,783 0,257   6,940 0,000     1 
Splošno 
zadovoljstvo 

0,400 0,073 0,410 5,454 0,000 1,000 1,000

*  Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

Model** 

Model 

Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni 
R kvadrat     

1 0,269* 0,072 0,066   
* Prediktorji: (Konstanta), Odnosi s sodelavci 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 

 



Priloga 5 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti

Regresija 4,585 1 4,585 11,467 0,001*
Razlika  58,774 147 0,400     

1 

Skupaj 63,359 148       
* Prediktorji: (Konstanta), Odnosi s sodelavci 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 2,298 0,259   8,864 0,000     1 
Odnosi s 
sodelavci 

0,243 0,072 0,269 3,386 0,001 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

Model**

Model 
Korelacijski 
koeficient R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni R 

kvadrat      
1 0,530* 0,281 0,276    
* Prediktorji: (Konstanta), Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

ANOVA** 

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 17,801 1 17,801 57,436 0,000* 
Razlika  45,558 147 0,310     

1 

Skupaj 63,359 148       
* Prediktorji: (Konstanta), Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

 



Priloga 5 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 1,334 0,245   5,443 0,000     1 
Nagrajevanje, 
ugodnosti in 
organizacijska 
kultura 

0,509 0,067 0,530 7,579 0,000 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

Model** 

Model 

Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni 
R kvadrat     

1 0,100* 0,010 0,003   
* Prediktorji: (Konstanta), Pripadnost zaposlenih 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti 

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 0,636 1 0,636 1,491 0,224*

Razlika  62,723 147 0,427     
1 

Skupaj 63,359 148       
* Prediktorji: (Konstanta), Pripadnost zaposlenih 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 2,851 0,258   11,069 0,000     1 
Pripadnost 
zaposlenih 

0,082 0,067 0,100 1,221 0,224 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 

 



 

Priloga 6 Rezultati regresijske analize (notranje podjetništvo in rast) 
 

Model** 

Model 

Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni
R kvadrat     

1 0,405* 0,164 0,158   
* Prediktorji: (Konstanta), Notranje podjetništvo 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti

Regresija 24,715 1 24,715 28,773 0,000*

Razlika  126,265 147 0,859     
1 

Skupaj 150,979 148       
* Prediktorji: (Konstanta), Notranje podjetništvo 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 0,905 0,375   2,411 0,017     1 
Notranje 
podjetništvo 

0,625 0,116 0,405 5,364 0,000 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Rast 
 

 



 

Priloga 7 Dodatni rezultati multiple regresijske analize (zadovoljstvo zaposlenih in rast) 
 

 

 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 0,339 0,471   0,720 0,473     
Splošno 
zadovoljstvo 

-0,054 0,204 -0,036 -0,266 0,791 0,309 3,241

Odnosi s 
sodelavci 

0,275 0,153 0,198 1,801 0,074 0,469 2,132

Nagrajevanje, 
ugodnosti in 
organizacijska 
kultura 

0,470 0,170 0,317 2,769 0,006 0,430 2,325

1 

Pripadnost 
zaposlenih 

0,017 0,114 0,013 0,148 0,883 0,704 1,419

* Odvisna spremenljivka: Rast 
 

Model** 

Model R R Square Adjusted R Square     
1 0,431* 0,186 0,163   
* Prediktorji: (Konstanta), Pripadnost zaposlenih, Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura, 
Odnosi s sodelavci, Splošno zadovoljstvo 
** Odvisna spremenljivka: Rast 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti

Regresija 28,083 4 7,021 8,226 0,000*

Razlika  122,896 144 0,853     
1 

Skupaj 150,979 148       
* Prediktorji: (Konstanta), Pripadnost zaposlenih, Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura,
Odnosi s sodelavci, Splošno zadovoljstvo 
** Odvisna spremenljivka: Rast 

 



 

Priloga 8 Dodatni rezultati regresijske analize (zadovoljstvo zaposlenih in rast – po 
posameznih dimenzijah zadovoljstva zaposlenih) 
 

Splošno zadovoljstvo 
 

Model** 

Model 

Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni 
R kvadrat     

1 0,346* 0,120 0,114   
* Prediktorji: (Konstanta), Splošno zadovoljstvo 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti

Regresija 18,067 1 18,067 19,981 0,000*

Razlika  132,913 147 0,904     
1 

Skupaj 150,979 148       
* Prediktorji: (Konstanta), Splošno zadovoljstvo 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 1,088 0,408   2,666 0,009     1 
Splošno 
zadovoljstvo 

0,520 0,116 0,346 4,470 0,000 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Rast 
 

 



Priloga 8 

Odnosi s sodelavci 
 

Model** 

Model 

Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni 
R kvadrat     

1 0,345* 0,119 0,113   
* Prediktorji: (Konstanta), Odnosi s sodelavci 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti

Regresija 18,003 1 18,003 19,901 0,000*

Razlika  132,977 147 0,905     
1 

Skupaj 150,979 148       
* Prediktorji: (Konstanta), Odnosi s sodelavci 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 1,174 0,390   3,009 0,003     1 
Odnosi s 
sodelavci 

0,481 0,108 0,345 4,461 0,000 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Rast 
 
Nagrajevanje, ugodnosti in org. kultura 
 

Model** 

Model 
Korelacijski 
koeficient R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni R 

kvadrat      
1 0,400* 0,160 0,155    
* Prediktorji: (Konstanta), Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 

 



Priloga 8 

 
ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 24,195 1 24,195 28,053 0,000*

Razlika  126,784 147 0,862     
1 

Skupaj 150,979 148       
* Prediktorji: (Konstanta), Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 0,751 0,409   1,837 0,068     1 
Nagrajevanje, 
ugodnosti in 
organizacijska 
kultura 

0,593 0,112 0,400 5,297 0,000 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Rast 
 
Pripadnost zaposlenih 

Model** 

Model 

Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni 
R kvadrat     

1 0,238* 0,056 0,050   
* Prediktorji: (Konstanta), Pripadnost zaposlenih 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti

Regresija 8,521 1 8,521 8,792 0,004*

Razlika  142,459 147 0,969     
1 

Skupaj 150,979 148       
* Prediktorji: (Konstanta), Pripadnost zaposlenih 
** Odvisna spremenljivka: Rast 

 



Priloga 8 

 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 1,752 0,388   4,514 0,000     1 
Pripadnost 
zaposlenih 

0,301 0,102 0,238 2,965 0,004 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

 



 

Priloga 9 Rezultati multiple regresijske analize; Kontrolni spremenljivki starost in 
velikost (zadovoljstvo zaposlenih in notranje podjetništvo – po posameznih dimenzijah 
zadovoljstva zaposlenih) 
 

Model** 

Model 
Korelacijski 
koeficient R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni R 

kvadrat      
1 0,424* 0,179 0,162    
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Splošno zadovoljstvo, Starost 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 11,289 3 3,763 10,492 0,000*

Razlika  51,643 144 0,359     
1 

Skupaj 62,931 147       
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Splošno zadovoljstvo, Starost 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 1,827 0,351   5,212 0,000     
Splošno 
zadovoljstvo 

0,394 0,075 0,405 5,278 0,000 0,970 1,031

Starost -0,038 0,044 -0,069 -0,877 0,382 0,916 1,092

1 

Velikost (št. 
zaposlenih) 

0,045 0,036 0,098 1,262 0,209 0,940 1,064

* Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 

 



Priloga 9 

 
Model** 

Model 
Korelacijski 
koeficient R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni R 

kvadrat      
1 0,291* 0,085 0,066    
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Odnosi s sodelavci, Starost 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 5,325 3 1,775 4,437 0,005*

Razlika  57,606 144 0,400     
1 

Skupaj 62,931 147       
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Odnosi s sodelavci, Starost 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 2,451 0,353   6,935 0,000     
Odnosi s 
sodelavci 

0,231 0,073 0,256 3,173 0,002 0,977 1,024

Starost -0,054 0,046 -0,097 -1,163 0,247 0,919 1,088

1 

Velikost 
(št. 
zaposlenih) 

0,039 0,038 0,084 1,020 0,309 0,940 1,064

* Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 

 



Priloga 9 

 
Model** 

Model 
Korelacijski 
koeficient R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni R 

kvadrat      
1 0,555* 0,308 0,294   
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura, Starost
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti 

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 19,387 3 6,462 21,372 0,000*

Razlika  43,544 144 0,302     
1 

Skupaj 62,931 147       
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura, Starost
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 1,231 0,329   3,739 0,000     
Nagrajevanje, 
ugodnosti in 
organizacijska 
kultura 

0,525 0,068 0,547 7,735 0,000 0,962 1,039

Starost -0,044 0,040 -0,080 -1,108 0,270 0,930 1,075

1 

Velikost (št. 
zaposlenih) 

0,076 0,033 0,166 2,298 0,023 0,922 1,084

* Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 

 



Priloga 9 

 
Model** 

Model 
Korelacijski 
koeficient R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni R 

kvadrat      
1 0,171* 0,029 0,009    
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Pripadnost zaposlenih, Starost 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 1,831 3 0,610 1,439 0,234*

Razlika  61,100 144 0,424     
1 

Skupaj 62,931 147       
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Pripadnost zaposlenih, Starost 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta 3,058 0,342   8,943 0,000     
Pripadnost 
zaposlenih 

0,076 0,068 0,092 1,122 0,264 0,995 1,005

Starost -0,072 0,047 -0,130 -1,531 0,128 0,936 1,069

1 

Velikost 
(št. 
zaposlenih) 

0,041 0,039 0,089 1,048 0,296 0,940 1,064

* Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 

 



 

Priloga 10 Rezultati regresijske analize; Kontrolna spremenljivka panoga (zadovoljstvo 
zaposlenih in notranje podjetništvo – po posameznih dimenzijah zadovoljstva 
zaposlenih) 
 

Model** 

Panoga Model 
Korelacijski 
koeficient R

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni 
R kvadrat   

Proizvodnja 1 0,352* 0,124 0,107   
Storitve 1 0,451* 0,203 0,193   
* Prediktorji: (Konstanta), Splošno zadovoljstvo 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

ANOVA**

Panoga 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti

Seštevek 
kvadratov 

Regresija 2,461 1 2,461 7,079 0,010*

Razlika  17,382 50 0,348     
Proizvodnja 1 

Skupaj 19,843 51       
Regresija 6,568 1 6,568 20,376 0,000*

Razlika  25,786 80 0,322     
Storitve 1 

Skupaj 32,354 81       
* Prediktorji: (Konstanta), Splošno zadovoljstvo 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Panoga Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 1,930 0,515   3,751 0,000     Proizvodnja 1 
Splošno 
zadovoljstvo 

0,400 0,150 0,352 2,661 0,010 1,000 1,000

(Konstanta) 1,665 0,327   5,096 0,000     Storitve 1 
Splošno 
zadovoljstvo 

0,408 0,090 0,451 4,514 0,000 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 

 



Priloga 10 

 
Model** 

Panoga Model 

Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni 
R kvadrat     

Proizvodnja 1 0,092* 0,008 -0,011   
Storitve 1 0,320* 0,102 0,091   
* Prediktorji: (Konstanta), Odnosi s sodelavci 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

ANOVA**

Panoga Model 
Seštevek 
kvadratov

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 0,168 1 0,168 0,426 0,517*

Razlika  19,676 50 0,394     
Proizvodnja 1 

Skupaj 19,843 51       
Regresija 3,315 1 3,315 9,132 0,003*

Razlika  29,039 80 0,363     
Storitve 1 

Skupaj 32,354 81       
* Prediktorji: (Konstanta), Odnosi s sodelavci 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Panoga Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 2,956 0,506   5,839 0,000     Proizvodnja 1 
Odnosi s 
sodelavci 

0,093 0,142 0,092 0,652 0,517 1,000 1,000

(Konstanta) 2,157 0,323   6,674 0,000     Storitve 1 
Odnosi s 
sodelavci 

0,263 0,087 0,320 3,022 0,003 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 

 



Priloga 10 

 
Model** 

Panoga Model 

Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni 
R kvadrat     

Proizvodnja 1 0,498* 0,248 0,233    
Storitve 1 0,546* 0,298 0,289    
* Prediktorji: (Konstanta), Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura 
**  Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

ANOVA**

Panoga Model 
Seštevek 
kvadratov

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 4,920 1 4,920 16,486 0,000*

Razlika  14,923 50 0,298     
Proizvodnja 1 

Skupaj 19,843 51       
Regresija 9,645 1 9,645 33,978 0,000*

Razlika  22,709 80 0,284     
Storitve 1 

Skupaj 32,354 81       
* Prediktorji: (Konstanta), Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Panoga Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF

(Konstanta) 1,272 0,501   2,542 0,014     Proizvodnja 1 
Nagrajevanje, 
ugodnosti in 
organizacijska 
kultura 

0,561 0,138 0,498 4,060 0,000 1,000 1,000

(Konstanta) 1,422 0,296   4,805 0,000     Storitve 1 
Nagrajevanje, 
ugodnosti in 
organizacijska 
kultura 

0,466 0,080 0,546 5,829 0,000 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

 



Priloga 10 

 
Model** 

Panoga Model 

Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni 
R kvadrat     

Proizvodnja 1 0,091* 0,008 -0,012   
Storitve 1 0,159* 0,025 0,013   
* Prediktorji: (Konstanta), Pripadnost zaposlenih 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

ANOVA**

Panoga Model 
Seštevek 
kvadratov

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 0,165 1 0,165 0,418 00,521*

Razlika  19,679 50 0,394     
Proizvodnja 1 

Skupaj 19,843 51       
Regresija 0,822 1 0,822 2,085 0,153*

Razlika  31,532 80 0,394     
Storitve 1 

Skupaj 32,354 81       
* Prediktorji: (Konstanta), Pripadnost zaposlenih 
** Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Panoga Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 2,989 0,460   6,495 0,000     Proizvodnja 1 
Pripadnost 
zaposlenih 

0,080 0,123 0,091 0,647 0,521 1,000 1,000

(Konstanta) 2,656 0,324   8,209 0,000     Storitve 1 
Pripadnost 
zaposlenih 

0,119 0,083 0,159 1,444 0,153 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Notranje podjetništvo 
 
 
 

 



 

Priloga 11 Rezultati multiple regresijske analize; Kontrolni spremenljivki starost in 
velikost (notranje podjetništvo in rast) 
 

Model** 

Model 
Korelacijski 
koeficient R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni R 

kvadrat    
1 0,486* 0,236 0,220   
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Notranje podjetništvo, Starost 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

ANOVA**

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Regresija 35,376 3 11,792 14,819 0,000*

Razlika  114,584 144 0,796     
1 

Skupaj 149,959 147       
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Notranje podjetništvo, Starost 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 2,070 0,481   4,301 0,000     
Notranje 
podjetništvo

0,582 0,114 0,377 5,122 0,000 0,979 1,021

Starost -0,221 0,065 -0,258 -3,410 0,001 0,924 1,083

1 

Velikost (št. 
zaposlenih)

-0,027 0,054 -0,038 -0,499 0,619 0,933 1,072

* Odvisna spremenljivka: Rast 
 

 



 

Priloga 12 Rezultati regresijske analize; Kontrolna spremenljivka panoga (notranje 
podjetništvo in rast) 
 

Model** 

Panoga Model 

Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni 
R kvadrat     

Proizvodnja 1 0,331* 0,110 0,092    

Storitve 1 0,424* 0,180 0,170    

* Prediktorji: (Konstanta), Notranje podjetništvo 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

ANOVA**

Panoga Model 
Seštevek 
kvadratov

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti

Regresija 4,741 1 4,741 6,163 0,016*

Razlika  38,466 50 0,769     
Proizvodnja 1 

Skupaj 43,207 51       
Regresija 16,465 1 16,465 17,548 0,000*

Razlika  75,060 80 0,938     
Storitve 1 

Skupaj 91,524 81       
* Prediktorji: (Konstanta), Notranje podjetništvo 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Panoga Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 1,258 0,657   1,913 0,061     Proizvodnja 1 
Notranje 
podjetništvo 

0,489 0,197 0,331 2,482 0,016 1,000 1,000

(Konstanta) 0,646 0,541   1,194 0,236     Storitve 1 
Notranje 
podjetništvo 

0,713 0,170 0,424 4,189 0,000 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

 



 

Priloga 13 Rezultati multiple regresijske analize; Kontrolni spremenljivki starost in 
velikost (zadovoljstvo zaposlenih in rast – po posameznih dimenzijah zadovoljstva 
zaposlenih) 
 

Model** 

Model 
Korelacijski 
koeficient R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni R 

kvadrat      
1 0,430* 0,185 0,168    
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Splošno zadovoljstvo, Starost 
** Odvisna spremenljivka : Rast 
 
 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 27,713 3 9,238 10,881 0,000*

Razlika  122,246 144 0,849     
1 

Skupaj 149,959 147       
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Splošno zadovoljstvo, Starost 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 2,265 0,539   4,200 0,000     
Splošno 
zadovoljstvo 

0,453 0,115 0,301 3,945 0,000 0,970 1,031

Starost -0,222 0,067 -0,260 -3,304 0,001 0,916 1,092

1 

Velikost (št. 
zaposlenih) 

0,002 0,055 0,003 0,037 0,970 0,940 1,064

* Odvisna spremenljivka: Rast 
 

 



Priloga 13 

 
Model** 

Model 
Korelacijski 
koeficient R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni R 

kvadrat      
1 0,433* 0,188 0,171    
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Odnosi s sodelavci, Starost 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 28,179 3 9,393 11,107 0,000*

Razlika  121,780 144 0,846     
1 

Skupaj 149,959 147       
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Odnosi s sodelavci, Starost 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 2,354 0,514   4,582 0,000     
Odnosi s 
sodelavci 

0,426 0,106 0,306 4,022 0,000 0,977 1,024

Starost -0,224 0,067 -0,262 -3,349 0,001 0,919 1,088

1 

Velikost 
(št. 
zaposlenih) 

-0,007 0,055 -0,010 -0,130 0,897 0,940 1,064

* Odvisna spremenljivka: Rast 
 

 



Priloga 13 

 
Model** 

Model 
Korelacijski 
koeficient R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni R 

kvadrat      
1 0,478* 0,229 0,213    
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura, Starost
** Odvisna spremenljivka: Rast 

 
 

ANOVA**

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti 

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 34,329 3 11,443 14,250 0,000*

Razlika  115,631 144 0,803     
1 

Skupaj 149,959 147       
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura, Starost
** Odvisna spremenljivka: Rast 

 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 1,798 0,536   3,352 0,001     
Nagrajevanje, 
ugodnosti in 
organizacijska 
kultura 

0,549 0,111 0,371 4,969 0,000 0,962 1,039

Starost -0,232 0,065 -0,271 -3,576 0,000 0,930 1,075

1 

Velikost (št. 
zaposlenih) 

0,034 0,054 0,048 0,632 0,529 0,922 1,084

* Odvisna spremenljivka: Rast 
 

 



Priloga 13 

 
Model** 

Model 
Korelacijski 
koeficient R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni R 

kvadrat      
1 0,379* 0,143 0,126    
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Pripadnost zaposlenih, Starost 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

ANOVA** 

Model 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 21,507 3 7,169 8,037 0,000*

Razlika  128,452 144 0,892     
1 

Skupaj 149,959 147       
* Prediktorji: (Konstanta), Velikost (št. zaposlenih), Pripadnost zaposlenih, Starost 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 2,942 0,496   5,933 0,000     
Pripadnost 
zaposlenih 

0,275 0,098 0,217 2,803 0,006 0,995 1,005

Starost -0,252 0,068 -0,295 -3,694 0,000 0,936 1,069

1 

Velikost 
(št. 
zaposlenih) 

-0,003 0,056 -0,005 -0,058 0,954 0,940 1,064

* Odvisna spremenljivka: Rast 
 

 



 

Priloga 14 Rezultati regresijske analize; Kontrolna spremenljivka panoga (zadovoljstvo 
zaposlenih in rast – po posameznih dimenzijah zadovoljstva zaposlenih) 
 

Model** 

Panoga Model 
Korelacijski 
koeficient R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni 
R kvadrat   

Proizvodnja 1 0,401* 0,161 0,144   
Storitve 1 0,333* 0,111 0,100   
* Prediktorji: (Konstanta), Splošno zadovoljstvo 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

ANOVA**

Panoga 
Seštevek 
kvadratov 

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Seštevek 
kvadratov 

Regresija 6,944 1 6,944 9,575 0,003*

Razlika  36,262 50 0,725     
Proizvodnja 1 

Skupaj 43,207 51       
Regresija 10,145 1 10,145 9,973 0,002*

Razlika  81,379 80 1,017     
Storitve 1 

Skupaj 91,524 81       
* Prediktorji: (Konstanta), Splošno zadovoljstvo 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Panoga Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 0,592 0,743   0,796 0,430     Proizvodnja 1 
Splošno 
zadovoljstvo 

0,672 0,217 0,401 3,094 0,003 1,000 1,000

(Konstanta) 1,067 0,580   1,838 0,070     Storitve 1 
Splošno 
zadovoljstvo 

0,507 0,161 0,333 3,158 0,002 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Rast 
 

 



Priloga 14 

 
Model** 

Panoga Model 

Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni 
R kvadrat   

Proizvodnja 1 0,297* 0,088 0,070  
Storitve 1 0,384* 0,148 0,137  
* Prediktorji: (Konstanta), Odnosi s sodelavci 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

ANOVA**

Panoga Model 
Seštevek 
kvadratov

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 3,819 1 3,819 4,848 0,032*

Razlika  39,388 50 0,788     
Proizvodnja 1 

Skupaj 43,207 51       
Regresija 13,512 1 13,512 13,856 0,000*

Razlika  78,013 80 0,975     
Storitve 1 

Skupaj 91,524 81       
* Prediktorji: (Konstanta), Odnosi s sodelavci 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Panoga Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti. Toleranca VIF 

(Konstanta) 1,308 0,716   1,827 0,074     Proizvodnja 1 
Odnosi s 
sodelavci 

0,442 0,201 0,297 2,202 0,032 1,000 1,000

(Konstanta) 0,937 0,530   1,768 0,081     Storitve 1 
Odnosi s 
sodelavci 

0,532 0,143 0,384 3,722 0,000 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Rast 
 

 



Priloga 14 

 
Model** 

Panoga Model 

Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni 
R kvadrat     

Proizvodnja 1 0,322* 0,104 0,086    
Storitve 1 0,393* 0,154 0,144    
* Prediktorji: (Konstanta), Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

ANOVA**

Panoga Model 
Seštevek 
kvadratov

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 4,491 1 4,491 5,801 0,020*

Razlika  38,715 50 0,774     
Proizvodnja 1 

Skupaj 43,207 51       
Regresija 14,135 1 14,135 14,612 0,000*

Razlika  77,390 80 0,967     
Storitve 1 

Skupaj 91,524 81       
* Prediktorji: (Konstanta), Nagrajevanje, ugodnosti in organizacijska kultura 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Panoga Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF

(Konstanta) 0,943 0,806   1,169 0,248     Proizvodnja 1 
Nagrajevanje, 
ugodnosti in 
organizacijska 
kultura 

0,536 0,222 0,322 2,408 0,020 1,000 1,000

(Konstanta) 0,819 0,546   1,500 0,138     Storitve 1 
Nagrajevanje, 
ugodnosti in 
organizacijska 
kultura 

0,564 0,148 0,393 3,823 0,000 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Rast 
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Model** 

Panoga Model 

Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient (R 

kvadrat) 
Popravljeni 
R kvadrat     

Proizvodnja 1 0,319* 0,102 0,084    
Storitve 1 0,205* 0,042 0,030    
* Prediktorji: (Konstanta), Pripadnost zaposlenih 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 

ANOVA**

Panoga Model 
Seštevek 
kvadratov

Stopnje 
prostosti

Srednje 
vrednosti 
kvadratov F 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 4,404 1 4,404 5,674 0,021*

Razlika  38,803 50 0,776     
Proizvodnja 1 

Skupaj 43,207 51       
Regresija 3,843 1 3,843 3,506 0,065*

Razlika  87,682 80 1,096     
Storitve 1 

Skupaj 91,524 81       
* Prediktorji: (Konstanta), Pripadnost zaposlenih 
** Odvisna spremenljivka: Rast 
 
 
 

Koeficienti*

Nestandardni 
koeficienti 

Standardni 
koeficienti

Statistika 
kolinearnosti 

Panoga Model 

Vrednosti 
ocenjenih 

koeficientov 
B 

Standardna 
napaka 
ocene Beta t 

Stopnja 
značilnosti Toleranca VIF 

(Konstanta) 1,350 0,646   2,090 0,042     Proizvodnja 1 
Pripadnost 
zaposlenih 

0,413 0,173 0,319 2,382 0,021 1,000 1,000

(Konstanta) 1,879 0,540   3,483 0,001     Storitve 1 
Pripadnost 
zaposlenih 

0,258 0,138 0,205 1,872 0,065 1,000 1,000

* Odvisna spremenljivka: Rast 
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