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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi smo v teoretičnem delu preučevali podjetnika in njegovo vlogo v 

podjetju, vodenje podjetja in dejavnike, ki vplivajo na uspešnost podjetij. Empirični del pa je 

sestavljen iz ugotovitev izvedene raziskave o tem, kako podjetniki upoštevajo dejavnike, ki 

vplivajo na uspešnost podjetja. Ugotovili smo, da je vzrok za slabo uspešnost podjetij 

nezavedanje dejavnikov, ki jih imajo na razpolago, ali pa le-teh ne zmorejo oz. znajo pravilno 

izkoristiti, izboljšati ali odpraviti, da bi pridobili konkurenčno prednost in dosegli želeno 

uspešnost. Glavno vlogo v vsakem podjetju pa ima podjetnik, ki mora spoznati svoje lastnosti 

in zmožnosti, ki so lahko v veliko pomoč pri uspešnosti podjetja. Pomembno je omeniti, da so 

nematerialni viri dolgoročni dejavnik, zato se je potrebno osredotočiti tudi na vse sodelujoče v 

podjetniškem procesu; če so vsi zaposleni zadovoljni, so tudi delovne naloge skrbno in 

odgovorno opravljene.  

Ključne besede: podjetje, podjetnik, vodenje podjetja, zaposleni, dejavniki uspešnosti.  

SUMMARY 

In the theoretical part of the final project assignment., we studied the entrepreneur and his role 

in the company, the management of the company and the factors that influence the success of 

companies. The empirical part consists of the findings of a conducted research on how 

entrepreneurs take into account the factors that influence the performance of the company. 

The reason for the poor performance of analysed companies is that some companies are not 

aware of which factors they have at their disposal, and can or cannot properly exploit, 

improve or eliminate them, as they can only gain competitive advantage and achieve the 

desired performance. The main role in each company has an entrepreneur who needs to know 

his abilities, as they can be of great help to the success of the company. It should also be 

noted that intangible resources are a long-term factor, therefore it is also important to focus on 

all those involved in the entrepreneurial process, because if all employees are satisfied, they 

also perform work tasks better- carefully and responsibly. 

Key words: company, entrepreneur, company management, employees, performance factors. 
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1 UVOD 

Uspešno podjetje je tisto, kjer se podjetnik oz. vodja zaveda, da mora ustvarjati prijetno 

organizacijsko klimo v celotnem podjetju. Vsak dejavnik, ki ga ima na voljo, mora kar 

najbolje vključiti v celoten podjetniški proces, imeti mora popoln nadzor nad podjetjem in v 

njem delovati kot celota. Le tako bo lahko podjetje na poti uspešnosti izkoriščalo poslovne 

priložnosti in se izogibalo nevarnostim.  

Premalo podjetnikov pa se zaveda, da so zaposleni velikega pomena. Če bodo motivirani in 

učinkovito opravljali svoje delo, bo podjetnik lahko dosegal veliko konkurenčno prednost, saj 

se vsak odnos znotraj podjetja kaže tudi navzven.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč  

Zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89 – popr., 40/89, 46/90, 61/90, Uradni list 

RS, št. 10/91, 55/92 – ZLPPC in 30/93 – ZGD z dne 31. 12. 1988) definira podjetje kot 

pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost zaradi pridobivanja dohodka oziroma 

dobička. 

Podjetje je oblika organizacije kot poslovnega in tudi političnega sistema v tržnem 

gospodarstvu. Njeni lastniki ali vodje kot podjetniki si prizadevajo vsa sredstva, ki jih imajo 

na voljo, kar najbolje razporediti z namenom, da ustvarijo iz začetniške podjetniške ideje 

obetajoče dolgoročno rastoče podjetje (Kralj, 1998). 

Podjetnik je tisti, ki je poslovno ustvarjalen in motiviran za nove ideje, dinamičen človek, ki 

hitro zazna probleme in priložnosti uspeha ter je za uspeh pripravljen delati in narediti vse, 

kar je v njegovi moči. Sposoben je na tržišču dobiti tržno priložnost, izoblikovati svoje 

podjetje ter v celoten proces vključiti svoje zaposlene. Imeti mora tudi dobro izoblikovane 

veščine vodenja. Vsak podjetnik pa mora uživati v svojem delu, saj le tako lahko največ 

doprinese k dolgoročnemu uspehu in zadovoljstvu vseh. Ena od temeljnih nalog podjetnika je 

uspešno vodenje podjetja kot celote (Kralj, 2001).  

Ali bo podjetje doseglo čim večjo učinkovitost in svoje zadane poslovne cilje, je zelo odvisno 

od tega, kako podjetnik vodi svoje podjetje ter kako svoje zaposlene in vse sodelujoče v 

podjetniškem procesu vodi. 

Dobri vodje imajo pomemben vpliv na uspešnost podjetja, ne glede na to, ali uspešnost 

merimo skozi prodajo, dobiček, zadovoljstvo kupcev ali zadovoljstvo zaposlenih. (Hočevar, 

Jaklič, Zagorišek, 2003).  

Podjetniško vodeno podjetje je po mnenju Bizjaka in Petrinove (1996) organizirano tako, da 

omogoča stalne izboljšave proizvodnih metod, postopkov in proizvodov. Takšno podjetje 

vedno išče konkurenčne prednosti na podlagi boljšega proizvoda, kar zahteva organizacijsko 

fleksibilnost, zavzetost za reševanje problemov, vztrajnost pri podrobnostih in sodelovanje 

vseh zaposlenih. Uspešnost zahteva osredotočenost na številne podrobnosti, teh pa je v 

podjetju toliko, da se z njimi ne morejo ukvarjati samo vodilni delavci, temveč zahtevajo 

sodelovanje vsakega posameznika na vsakem delovnem mestu.  

Ko govorimo o uspešnosti podjetja največkrat omenjamo le kriterije, ki jih opisujemo 

številčno, npr. produktivnost, ekonomičnost …, pomembna pa je tudi kvaliteta, npr. ugled na 

tržišču, zadovoljstvo zaposlenih … Podjetje je lahko nadpovprečno uspešno ne le pri novih 
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inovativnih izdelkih ali storitvah, temveč moramo v ta celotni proces vključiti tudi druge 

dejavnike organizacije, ki povečujejo koristi tako za ciljne uporabnike kot tudi vse zaposlene 

v podjetju (povzeto po Biloslavo, 2006). 

Kot smo že omenili, ima vsako podjetje dejavnike, ki vplivajo in jih lahko podjetje izkoristi v 

svoj prid pri dolgoročni uspešnosti. Definiramo jih kot notranji in zunanji vplivni dejavniki na 

razvoj podjetja. Največji vpliv na razvoj podjetja imajo notranji dejavniki, vendar pa je od le-

teh odvisno, katere zunanje nevarnosti in priložnosti bo podjetje pravočasno spoznalo, katere 

bo znalo izkoristiti in katerim se izogniti.  

Notranji dejavniki so naslednji: širina poslovnega programa podjetja, osebni cilji podjetnika, 

lastnosti podjetnika (intelektualne, značajske), metode managementa. Med zunanje vplivne 

dejavnike pa prištevamo npr. značilnosti panoge, v kateri je podjetje, obstoječe tržne 

priložnosti, zunanja ekonomija (Duh in Kajzer, 2002). 

Vsak podjetnik mora pri doseganju zastavljenih ciljev in s tem povezano uspešnostjo 

upoštevati vse dejavnike in jih čim bolje vključiti v svoje podjetje. Znati mora izkoristiti 

vsako priložnost, pravočasno prepoznati nevarnost, odpraviti slabosti in povečevati prednosti 

svojega podjetja.  

Podjetnik mora s časom izoblikovati podjetniško žilico, saj bo le tako tudi znal upoštevati vsa 

zgoraj našteta dejstva. Menimo pa tudi, da je podjetnik tisti človek, ki poskrbi, da imajo vsi 

vpleteni v podjetniški proces dobre in pozitivne misli – si ustvari dobro ime in ni le vase 

zagledan posameznik, ki dela samo za svojo korist.  

V zaključni projektni nalogi bomo glede identificiranja uspešnega podjetja preko sekundarnih 

podatkov vzeli za zgled eno slovensko in eno tuje podjetje, ki ju bomo izbrali glede na merila 

uspešnega podjetja (računovodsko izkazan in ekonomski poslovni uspeh). Menimo, da so 

nekateri podjetniki od začetka podjetniške ideje do danes veliko dosegli ter je njihovo podjetje 

eno izmed najuspešnejših v Sloveniji in na svetu. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge   

Namen zaključne projektne naloge je opredeliti in raziskati, kakšno vlogo ima podjetnik v 

uspešnem podjetju, katerih stilov vodenja se poslužuje in kateri drugi dejavniki še 

pripomorejo k uspešnosti podjetja. 

Naloga bo sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 

 Cilji v teoretičnem delu zaključne projektne naloge bodo: 

• opredeliti pojem podjetje in vlogo podjetnika v podjetju;  

• opredeliti in predstaviti vodenje podjetja in stile vodenja;  

• predstaviti dejavnike, ki vplivajo na uspešnost podjetja; 

• predstaviti značilnosti uspešnega podjetja. 

Cilji empiričnega dela bodo:  

• med slovenskimi uspešnimi podjetij na podlagi anket preveriti, na kakšen način 

uresničujejo svoje poslanstvo; 

• identificirati morebitne težave pri doseganju uspešnosti podjetja; 

• raziskati vlogo podjetnika pri uspešnosti podjetja; 
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• preveriti, kako se določeno podjetje izogiba nevarnostim, ki pretijo njegovemu 

poslovanju. 

1.3 Metode za doseganje ciljev   

Zaključna projektna naloga bo sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 

Teoretični del bo temeljil na pregledu strokovne in znanstvene literature slovenskih in tujih 

avtorjev.  

V prvem delu bomo najprej opredelili pojem podjetja in njegove značilnosti, čemur bo sledil 

pregled vodenja podjetja, s poudarkom na načelih in metodah vodenja podjetja. Na koncu 

teoretičnega dela bomo predstavili značilnosti in nekatere dejavnike, ki vplivajo na uspešnost 

podjetja. 

Teoretični del bo povzel dosedanje ugotovitve in spoznanja raziskav.                          

Empirični del zaključne naloge bo temeljil na raziskavi na vzorcu uspešnih slovenskih 

podjetij. 

S pomočjo anketnega vprašalnika bomo preverili, kateri dejavnik je najbolj pomemben pri 

poslovanju uspešnih podjetij, na kakšen način odpravljajo napake, ki se pojavijo pri 

poslovanju, kako motivirajo svoje zaposlene. Obenem bomo preverili, katere metode vodenja 

podjetja uporabljajo nekateri uspešni podjetniki.  

Raziskavo bomo izvedli na podlagi izdelanega vprašalnika, ki bo vseboval vsaj 10 sklopov 

vprašanj, pri čemer bodo anketirani obkroževali trditve ali na lestvici strinjanja obkrožili 

oceno od 1 do 5. Anketni vprašalnik bomo poslali 10 naključno izbranim podjetjem, ki jih 

bomo po že omenjenih metodah identificirali kot ene izmed uspešnejših. Poslali jih bomo po 

elektronski pošti na naslove posameznih podjetji.  

1.4  Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge  

Predpostavke, na katerih bo temeljila naloga, so naslednje: 

• izbira metode vodenja podjetja je ključnega pomena pri uspešnosti podjetja; 

• lastniki uspešnih podjetij bodo pripravljeni sodelovati v naši anketi; 

• za uspešno vodenje podjetja je ključnega pomena tudi dobro organiziran in v uspešnost 

podjetja naravnan podjetnik; 

• rezultati oz. ugotovitve bodo pokazale,da notranji in zunanji dejavniki okolja podjetja 

vplivajo na uspešno poslovanje podjetja. 

Predvidene omejitve naloge so naslednje:  

• pri izvedbi ankete se bomo omejili le na tista podjetja, ki uspešno poslujejo, kar bomo 

določili s pomočjo naslednjih kriterijev: finančni kazalniki, drugi izidi poslovanja (vpliv 

strategije s strani podjetnika, stalno spremljanje tehnoloških razvojev in uvajanje le-teh v 

poslovanje, napredek pri lastnih inovacijah); 

• predstavili bomo le nekatera ožja dejstva o uspešnosti podjetij, saj je celoten pojem 

uspešnost zelo širok.  
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2 PODJETJE IN PODJETNIK 

Udeleženci podjetja so lastniki ali upravljalci, management (in svetovalci), zaposleni (in 

sindikati), tržni in finančni udeleženci, javnost, država ter podjetje samo kot sistem. Na osnovi 

podjetniške zamisli se določa vizija in poslanstvo, izhajajoč iz interesov udeležencev pa se 

opredeljujejo smotri in temeljni cilji ter se usmerja k njim; to je predmet politike podjetja. 

Podjetje osnujejo podjetniki, pri čemer izhajajo iz podjetniške zamisli, za katero pridobijo 

lastnike. Ti prispevajo kapital, skupaj izberejo pravno obliko organiziranosti in si prizadevajo 

za njegov trajen obstoj, delovanje in razvoj s pričakovanjem pozitivnih izidov (kljub tveganju) 

ter zadovoljevanja interesov udeležencev (Kralj, 2001).  

Za vsakim podjetjem stoji oseba, ki ima za doseganje svoje začetne podjetniške ideje jasno 

zasnovane cilje. 

2.1 Ključni pomen podjetnika 

Različni avtorji imajo različne razlage in poglede na definicijo podjetnika. Navedli bomo 

definicijo avtorja (Žižek, 2000), za katero menimo, da se je najbolj približal našemu pogledu 

na podjetnika.   

Podjetnika je smiselno definirati s tem, kar počne. »Podjetnik je oseba, ki vidi, kar so drugi 

spregledali, in ukrepa, medtem ko se drugi obotavljajo. Podjetnik aktivno išče in prepozna 

priložnosti, razvija nove ideje in jih skuša uresničiti. Pripravljen je sprejemati tveganje, ki je 

znotraj razumnih meja. Je trdno prepričan v uresničitev svoje podjetniške ideje in zato vloži 

svoj čas, denar, trdo delo in pogosto tudi ugled. Podjetnik je inovator, razvijalec in 

uresničevalec, ki je sposoben prepoznati ali vzbuditi tržno potrebo in na njeni osnovi z 

razvojem izvedljive in tržno zanimive podjetniške ideje ustvariti podjetniško priložnost. Z 

vzpostavitvijo organizacije in z vložkom časa, naporov, denarja in spretnosti v procesu 

uresničevanja podjetniške priložnosti ustvarja dodano vrednost. Pri tem priznava tveganje na 

konkurenčnih trgih in v primeru uspeha požanje nagrado (predvsem finančno) za vložene 

napore.«  

Podjetnik je običajno oseba, ki ne uporablja teoretičnega znanja, znanja, ki je zapisano v 

knjigah in ga pozna vsak povprečen podjetnik, podjetnik je oseba, ki vedno znova sam išče in 

ustvarja novo znanje, znanja, ki se ga nauči skozi podjetniško življenje. Podjetniki lahko 

verjetno, če se jim uspe dovolj hitro tudi osebnostno poistovetiti v skladu s svojim podjetjem, 

postanejo zelo uspešni.  

Nekatere najpomembnejše osebnostne značilnosti podjetnikov, kot jih na osnovi dolgoletnega 

proučevanja podjetniških lastnosti navajata  Kuratko in Hodgetts (1995):  

• predanost in zaupanje v idejo, ki se kaže v pripravljenosti podjetnika, da se za uresničitev 

svoje vizije marsičemu odpove;  

• obsedenost s priložnostjo;  

• iniciativnost in odgovornost do vseh, ki so vključeni v podjetniški proces;  

• vztrajnost pri reševanju najzahtevnejših problemov, ki mu predstavljajo izziv;  

• sposobnost učenja na napakah;  

• upoštevanje povratnih informacij o uspehu;  

• preračunljivo obvladovanje tveganja;  

• sposobnost obvladovanja negotovosti in stalnih sprememb, potrebnih v rastočem podjetju, 

prilagodljivost;  

• osebnost, vredna zaupanja in spoštovanja; 
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• energičnost in dinamičnost;  

• kreativnost in inovativnost;  

• samozaupanje in optimizem. 

Ključnega pomena pa je dejstvo, da mora podjetnik, če želi uspeti in s tem uresničevati svojo 

vizijo in poslanstvo, 'živeti v današnjem času', v svoje podjetje uvajati tako tehnološke kot 

ekonomske novosti, ki se pojavljajo na trgu, skrbeti za motivacijo (usposabljanje, 

nagrajevanje, izobraževanje) zaposlenih, podjetnik mora biti kot celota, vedeti in spremljati 

vse okoliščine, ki se dogajajo v procesu podjetja. 

2.2 Podjetnik in podjetje 

Kot smo že omenili, mora podjetnik v podjetju delovati kot celota. Z vsemi svojimi nalogami 

mora biti popolnoma predan celotnemu podjetniškemu procesu, saj bo le tako lahko 

uresničeval svojo podjetniško idejo.  Kot mora imeti veliko vlogo pri prepoznavanju 

prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti, mora imeti tudi sposobnost medosebne 

komunikacije z zaposlenimi in vsemi udeleženci v podjetniškem procesu, saj tako le-ti tudi 

vplivajo na uspešnost podjetja. To pa lahko doseže tako, da zaposleni in drugi dobijo občutek, 

da so za podjetje pomembni in s tem občutkom tudi v nadaljnje veliko prispevajo k 

uresničevanju ciljev podjetja.  

Rebernik in Repovž (2000) opisujeta kako sta Churchill in Lewis identificirala osem 

pomembnih dejavnikov, ki odločilno vplivajo na uspeh ali neuspeh podjetja. Štirje se 

nanašajo na podjetje, štirje pa na lastnika.  

Na podjetje se nanašajo (Rebernik in Repovž, 2000):  

• finančni viri, vštevši gotovino in sposobnost izposojanja denarja;  

• človeški viri, povezani s številom, usposobljenostjo in kakovostjo ljudi, še zlasti na 

upravljalskih in kadrovskih ravneh;  

• sistemski viri, in sicer stopnja dodelanosti informacijskih in nadzornih sistemov;  

• poslovni viri, ki vključujejo odnose s strankami, tržni delež, odnose z dobavitelji, procese 

proizvodnje in distribucije, tehnologijo, ugled, skratka vse, kar daje podjetju določen 

položaj v panogi in na trgu.  

Z vidika lastnika pa so pomembni predvsem (Rebernik in Repovž, 2000):  

• lastnikova operativna sposobnost pri izvajanju pomembnih opravil, kot so marketing in 

inoviranje, proizvajanje in upravljanje distribucije;  

• lastnikova sposobnost upravljanja in pripravljenost delegirati odgovornosti ter upravljati 

dejavnosti drugih;  

• lastnikovi osebni cilji in cilji, ki si jih postavlja podjetje;  

• lastnikova strateška sposobnost, da zna presegati sedanjost ter usklajevati prednosti in 

slabosti podjetja s svojimi cilji.  
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2.3 Podjetniški proces 

Plut in Plut (1995) definirata podjetniški proces kot proces, v katerem podjetnik oziroma 

podjetniška skupina izbere med množico možnih idej donosno in uresničljivo priložnost in za 

uresničitev te priložnosti zbere vse potrebne vire, to je ljudi ter poslovna in finančna sredstva. 

Mernik (2014) opisuje podjetniški proces kot proces, v katerem podjetniki prevzemajo 

tveganja in ustvarjajo nekaj novega, za to pa so nagrajeni. Podjetniški proces je odprt in 

dinamičen proces, v katerem se z interakcijo podjetnika (kot osebe oz. tima) podjetniške 

priložnosti in sredstev ustvarja nova vrednost.  

Podjetniški proces se torej začne s podjetniško idejo in zaključi z dobro izoblikovanim in 

urejenim podjetjem. Glavno vlogo v celotnem podjetniškem procesu ima podjetnik, ki mora 

prepoznati, izkoristiti in udejanjiti vsako podjetniško priložnost, ki se mu ponudi, mora pa 

tudi iskati in obdržati veliko zadovoljnih kupcev, ki so ključnega pomena za uspešno rast in 

preživetje podjetja.  

2.4 Načela podjetja 

Henri Fayol, ki je bil francoski inženir in velja za utemeljitelja sodobne teorije vodenja in 

upravljanja, je eden izmed prvih definiral temeljna načela organizacije (Rozman, 1993):  

• načelo delitve dela (delitev dela mora biti čim večja, saj prinaša večjo produktivnost 

delavcev in podjetja); 

• načelo avtoritete (podjetnik mora svojo osebno avtoriteto združiti s formalno); 

• načelo discipline (spoštovanje pravil in ukazov); 

• načelo enotnosti ukazovanja (vsak zaposleni sprejema ukaze le od ene nadrejene osebe); 

• načelo enotnosti usmerjanja (skupina aktivnosti s skupnim ciljem, enotnim načrtom in eno 

samo nadrejeno osebo); 

• načelo poštenega plačila (nagrajevanje in plačevanje zaposlenih); 

• podreditev interesov posameznikov interesom podjetja; 

• načelo centralizacije (išče najučinkovitejšo razporeditev odločanja med nadrejenimi in 

njihovimi podrejenimi); 

• načelo hierarhije (avtoriteta se prenaša v liniji od najvišjega do najnižjega delovnega 

mesta); 

• načelo urejenosti (zaposleni in delovni predmeti morajo biti ob pravem času na pravem 

mestu); 

• načelo pravičnosti (odnosi med nadrejenimi in podrejenimi);  

• načelo stalnosti osebja (zagotavljanje pravočasne zapolnitve praznih delovnih mest);  

• načelo iniciative (podjetnik mora vzpostavljati pravo ravnotežje med spodbujanjem 

iniciative ter zagotavljanjem prave mere discipline in avtoritete); 

• načelo enotnosti osebja (nenehna graditev dobrih medsebojnih odnosov, spodbujanje 

pripadnosti in s tem utrjevanje enotnosti v podjetju).  

Vsako uspešno podjetje deluje v skladu z vsemi naštetimi načeli. Podjetja pa glede na svojo 

velikost, organizacijo in dejavnost, ki jo opravljajo, presodijo, koliko bodo načela upoštevala.  
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3 VODENJE PODJETJA 

Dober vodja je nekdo, ki vodi čredo, da ta niti ne opazi, da je vodena. (Nelson Mandela) 

Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja ljudi za izvajanje dejavnosti, ki 

vodijo k doseganju ciljev. Osnovne tri sestavine vodenja so: vodja (tisti, ki izvaja vodenje), 

člani (tisti, ki so vodeni) in specifična situacija (okolje, znotraj katerega se odvija vodenje) 

(Možina idr., 2002). 

Za podjetnika mora biti vodenje celotnega podjetja glavna dejavnost. Vsak podjetnik se mora 

zavedati, da je uspešnost podjetja odvisna od dobrega vodstva, saj s tem vodi vse udeležence 

v podjetniškem procesu, da skupaj uresničujejo zadano poslanstvo in vizijo. Podjetnik mora 

biti pri vodenju natančen, prilagodljiv, razmišljati za dobro vseh sodelujočih, znati mora 

obvladati medosebno komunikacijo. Do uresničevanja ciljev podjetja pridemo po poti 

usklajevanja dela ljudi. Vse to dosežemo z dobrim vodenjem (povzeto po Možina idr., 2002). 

3.1 Pomen vodenja 

Vodenje je ključnega pomena za  podjetje, ki želi uspešno delovati. Z vodenjem vključujemo 

vse udeležence v podjetniškem procesu in s tem dosegamo zastavljene cilje organizacije. 

Vodenje vsekakor vpliva na uspešnost podjetja. V nadaljevanju so navedeni koraki, ki vodijo 

k visoki vodstveni uspešnosti (Covey, 2000):  

• uporaba sposobnosti razmišljanja in postavljanja vprašanj (podjetje najame strokovnjaka, 

ki prispeva trud, znanje, delo, ustvarja storitev ali izdelke, ki jih lahko proda na trgu; vodja 

se mora vprašati, kakšen je njegov prispevek k uspehu podjetja, kako upraviči svoj 

zaslužek); 

• opredelitev ključnih področij, na katerih mora vodja dosegati rezultate (uspešen manager 

upošteva potrebe kupcev in gospodarske dejavnike, ki predstavljajo ključno področje; ko 

je njegova naloga povečevanje prodaje, mora vedeti, koliko jo je treba povečati; sledi 

segment kvalitete, pri čemer dober manager presega v osnovi določene standarde); 

• določitev standardov delovne uspešnosti (za zaposlene sta nujna jasno postavljanje meril 

delovne uspešnosti in določanje ključnih področij, da zaposleni delajo po najboljših 

močeh in tako prispevajo k uspehu podjetja); 

• osredotočenje moči (manager se osredotoči na tiste aktivnosti, ki prinesejo največ koristi); 

• povečanje delovne učinkovitosti (to omogoča večanje količine dela, ki so ga zaposleni 

sposobni opraviti: hitro opravljanje nalog, trdo in požrtvovalno delo); 

• učinkovito dodeljevanje nalog podrejenim (manager mora pojasniti cilje in časovne 

okvirje za doseganje delovne uspešnosti). 

 

V nadaljevanju bomo našteli še nekaj zakonov vodenja, ki jih Tracy (2002) opredeljuje kot 

ene izmed zlatih zakonov poslovne uspešnosti:  

• zakon poštenja (velik poslovni vodja se odlikuje s poštenjem, resnicoljubnostjo in 

odkritostjo do vsakogar in v vseh okoliščinah); 

• zakon poguma (kdor se zna odločati in pogumno ravnati tudi sredi preprek in težav, je na 

najboljši poti, da postane velik voditelj); 

• zakon ambicije (voditelje vodi močna želja po vodenju; pred sabo imajo jasno predstavo o 

boljši prihodnosti, ki so jo odločeni uresničiti); 

• zakon optimizma (pravi voditelj žarči gotovost, da je mogoče premagati vse težave in 

uresničiti vse cilje); 



 

8 

• zakon empatije (voditelji se dobro zavedajo potreb, počutja in motivacij svojih ljudi ter so 

dovzetni zanje); 

• zakon odskoka (voditelji se hitro poberejo po neizogibnih zastojih, razočaranjih in 

začasnih neuspehih, ki jih doživljajo pri uresničevanju kateregakoli omembe vrednega 

cilja); 

• zakon neodvisnosti (voditelji vedo, kdo so in v kaj verjamejo, ter samostojno razmišljajo); 

• zakon čustvene zrelosti (voditelji so, kadar se znajdejo pred problemi, težavami in 

preprekami, mirni, hladnokrvni in obvladani); 

• zakon odličnosti (voditelji si za vodilo postavijo, da bodo delovno nalogo opravili odlično 

in se bodo v tej odličnosti nenehno izpolnjevali); 

• zakon predvidevanja (voditelji imajo sposobnost predvideti in napovedati prihodnost).  

Vodja postane vodja, ko nastopi čas, ko okoliščine niso takšne, kakršne bi si želel in mora 

ukrepati po svojih sposobnostih ter  sprejeti odgovornost za svoje odločitve, četudi niso ravno 

takšne, kakršne so si zadali.  

3.2 Motivacija in vodenje 

Carnegie (2013) opisuje motivacijo kot enega izmed glavnih dejavnikov v vsakemu 

uspešnemu podjetju, saj ima močan vpliv na doseganje zastavljenih ciljev. Zaposleni, ki so 

dobro motivirani, veliko prispevajo k uspešnosti. Motivacijo pa definiramo tudi kot osnovni 

dejavnik, ki spada k uspešnemu delovanju, saj brez nje nihče ne more izvesti nobenega dela, 

ker ne more zadovoljiti svojih potreb. 

Za to, da bi bilo delo za zaposlene privlačno, naj bi vsak dober manager vnesel naslednje 

motivacijske elemente (Možina, 1998) :  

• raznovrstnost delovnih nalog, naprav, mest, ljudi (to je pomembno predvsem za rutinska 

delovna opravila, saj lahko z raznovrstnostjo povečamo zadovoljstvo zaposlenih); 

• samostojnost pri izbiri načinov dela in orodij za delo (samostojni delavci so bolj 

odgovorni in dobijo občutek samospoštovanja); 

• odgovornost (posameznik naj bi bil odgovoren v povezavi z odločanjem o rešitvi 

problemov); 

• izziv pri delovnih nalogah, saj to prispeva k razvoju njegovih zmožnosti, strokovni rasti; 

• interakcija (stik z drugimi in možnost izbiranja sodelavcev – delavcu je pomembno, če je 

njegovo delo pomembno za vse udeležence podjetja); 

• pomen dela (če se delavec poistoveti z delom, dobi občutek, da je dosegel nekaj, na kar je 

lahko ponosen); 

• cilji in povratna informacija (delovni cilji naj bodo jasno opredeljeni, prav tako naj 

pomenijo za delavca izziv, jasno naj bo določeno, kdaj so doseženi). 

Psihologi pojasnjujejo, da je človekov odnos do delovnega mesta odvisen od petih ključnih 

motivacijskih dejavnikov (Carnegie, 2013):  

• Ali nas priznavajo kot posameznike? (Vsak je drugačen in vsakomur je pomembno, da te 

razlike sprejemamo ter človeka obravnavamo kot posameznika in ne kot zamenljiv 

standardni del). 

• Ali smo na svoje delo ponosni? (Vsakega novega zaposlenega moramo dobro poučiti o 

nalogah oddelka in tem, kako so povezane s splošno dejavnostjo družbe. Poleg tega je 

treba povedati, kako posamezne naloge pripomorejo k doseganju ciljev oddelka in 

podjetja).  
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• Ali z nami ravnajo pošteno? (Nič ni hujšega za človekovo samozavest kot preferenčno 

ravnanje z nekaterimi posamezniki. Tako ravnanje bo v ljudeh uničilo občutek varnosti, ki 

ga bo nadomestil strah, da njihov trud in vrednost nista priznana).  

• Ali imamo občutek, da lahko izrazimo svoje zamisli? (Ljudje, ki sodelujejo pri istih 

nalogah, imajo odličen vpogled v delovanje in se pogosto domislijo dobrih predlogov. 

Zato bi morali pogosteje spodbujati ljudi, da izrazijo svoje predloge in vsak predlog tudi 

resno obravnavati).  

3.3 Proces vodenja  

Proces vodenja se prične pri stopnji, kjer podjetnik načrtuje celoten podjetniški proces, le-ta 

pa je temelj celotnega procesa. Podjetnik se mora zavedati, da je celoten proces usmerjen v 

smer uspešnosti. Na naslednji stopnji, stopnji organizacije, podjetnik organizira vse 

dejavnike, ki so prisotni pri podjetniškem procesu, tako da le-ti najbolje povezujejo podjetje 

kot celoto in skupaj prispevajo k njegovi uspešnosti. Stopnja ukazovanja je stopnja, kjer 

podjetnik vzpodbuja, motivira in prenaša navodila na svoje zaposlene, tako da le-ti kar 

najbolje opravljajo svoje dolžnosti in naloge. Na stopnji koordiniranja podjetnik usmerja in 

usklajuje vse dejavnike v podjetniškem procesu, da potekajo v smeri uspešnosti. Zadnja 

stopnja v procesu vodenja pa je kontroliranje, kjer mora podjetnik spremljati celoten potek 

podjetniškega procesa in s tem preverjati, ali vse poteka, kot je bilo s prvo stopnjo določeno 

(Kavčič, 1991). Proces vodenja se neprestano ponavlja.  

3.4 Stili in tehnike vodenja 

Slog vodenja ljudi označuje razmerja, ki nastajajo med udeleženci v procesu vodenja. Izbira 

sloga je odvisna od značilnosti ljudi, vpletenih v vodenje. Upoštevati je treba zmožnosti 

posameznikov (znanje, sposobnosti in spretnosti) in njihovo voljnost za izvedbo (poprijeti za 

delo in opraviti vse potrebno) (Kralj, 2003).  

Kovač, Mayer in Jesenko (2004) opisujejo dejavnike, ki določajo pravilen izbor posameznega 

stila vodenja:  

• značilnosti nadrejenega: vrednostni sistem, zaupanje do sodelavcev, kakovost vodenja, 

stopnja varnosti vodje v posameznih okoliščinah; 

• značilnosti sodelavcev: obseg izkušenj pri odločanju, strokovne kompetence, stopnja 

prizadevanja pri reševanju problemov, zahteve in cilji z vidika osebnega in strokovnega 

razvoja; 

• značilnosti okoliščine: vrsta organizacije, značilnosti skupine, oblika problema. 

Zelo pomembno je, da vodja obvlada tudi sposobnosti pravilnega ravnanja z ljudmi v 

določenih okoliščinah. Stil vodenja lahko opredelimo kot hierarhični odnos vodje in njegovih 

podrejenih, ki se vzpostavi, da bi lahko vodja opravljal dve med seboj prepleteni funkciji. To 

sta (Treven, 2001):  

• upravljanje procesa: odločanje, načrtovanje, organiziranje, spremljanje izvedbe, nadzor, 

vrednotenje uspešnosti, usmerjanje, reševanje problemov;  

• upravljanje ljudi: motiviranje, sodelovanje, komuniciranje, spoštovanje, razumevanje, 

podpora, svetovanje.  

Vsak vodja mora dodobra spoznati svoje sodelavce in s tem povezan način delovanja podjetja, 

da bo uspešen. Pri izbiri vodenja podjetja mora upoštevati tudi svoje značilnosti: če si bo 
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zadal prevelika pričakovanja in načela poslovanja, bo lahko svoje podjetje vodil v neznano. 

Če pa bo podjetnik izbral pravilni način vodenja svojega podjetja, bo le tako lahko uspešen, 

njegovi zaposleni zadovoljni, vsi skupaj pa bodo prispevali k boljšemu izpolnjevanju zadanih 

ciljev.  

3.4.1 Klasični stil 

Povzeli bomo nekaj klasičnih stilov, ki jih navaja avtor (Lobnikar, 2003):  

 

• Sistemski stil vodenja  

Vodje so na najvišjem položaju in le delno komunicirajo s svojimi podrejenimi, vodenje pa 

poteka po določenem sistemu, ki je vedno enak: 

1. stopnja: ukazovanje (vodja sam rešuje problem, podrejeni pa morajo brez vprašanj 

izpolnjevati postavljene naloge); 

2. stopnja: utemeljevanje odločitev  (vodja sam rešuje problem, podrejenim utemeljuje, kaj 

in zakaj je potrebno nekaj storiti); 

3. stopnja: posvetovanje s posamezniki (vodja želi o rešitvi problema dobiti mnenje 

podrejenih); 

4. stopnja: posvetovanje s skupino (vodja se o rešitvi problema posvetuje s svojimi 

podrejenimi); 

5. stopnja: skupinsko odločanje (vodja se o rešitvi posvetuje z vsemi podrejenimi).  

 

• Nesistemski stil vodenja 

Pri nesistemskem stilu vodenja podjetniki predvsem stremijo k dobičku, dela ne usklajujejo in 

ne nadzirajo (Lobnikar, 2003):  

 dnevno vodenje (vodenje brez koncepta, planov in ciljev, želja po čimprejšnjem dobičku); 

 razdrobljeno vodenje (poudarja se tisto, kar v danem trenutku najbolje kaže, gre za 

vodenje brez strategije); 

 svobodno vodenje (vodja postavi zelo široke smernice, ne vmešava se v delo skupine, vso 

odgovornost prenaša na delavce); 

 manipulativno vodenje (vodenje s pisnimi nalogami, okrožnicami, poteka pa brez 

osebnega stika vodje s sodelavci); 

 brezosebno vodenje (vodja skuša svojo pozicijo obdržati z zahrbtnim delovanjem); 

 karizmatično vodenje (vodja vpliva na podrejene s svojo osebnostjo: slabost je v tem, da 

delavci vodji sledijo tudi v negativnih dejanjih).  

 

• Avtoritativni stil vodenja  

Za avtoritativnega vodjo je značilno, da se takoj odloči in sodelavcem jasno in odločno 

sporoči svoje odločitve. Pri tem pričakuje, da bodo sodelavci lojalni in ne bodo delali težav 

pri izvedbi odločitve. Je tradicionalni stil vodenja, usmerjen v delo, družino, manj pomembne 

pa so socialne vrednote, humana družba, demokratičnost, samouresničitev, stabilno 

gospodarstvo, občutek koristnosti, zanesljivost zaposlitve (Kovač, Mayer in Jesenko, 2004).  
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3.4.2 Sodobni stil 

Sodobni stili vodenja so pravo nasprotje klasičnemu stilu vodenja, pri katerem vodja ne 

upošteva sodelavcev. Tu gre za poudarek na spodbujanju, mentorstvu, motiviranju in 

ustvarjanju pozitivnih čustev. Na kratko bomo v nadaljevanju opisali najpogosteje 

uporabljena (povzeto po Rozman, Kovač in Koletnik, 1993): 

 

• Participativni stil vodenja 

Vodja vključuje pri odločanju tudi svoje sodelavce in s tem zagotavlja učinkovitost 

poslovanja. Glavna vloga vodje je organiziranje in koordiniranje.  

Tipične značilnosti participativnega stila vodenja so (Rozman, Kovač in Koletnik, 1993):  

 vodja vabi sodelavce, da skupaj razpravljajo o delovnih nalogah, jih aktivira in pritegne k 

delu, daje velik poudarek komuniciranju; 

 obvešča sodelavce o vseh važnejših zadevah;  

 zanima ga, kaj sodelavci menijo in kaj si želijo;  

 spodbuja sodelavce k ustvarjalnim pripombam, h koristnim predlogom, k izboljšavam, 

inovacijam; 

 dovoljuje kritiko in se trudi njihove predloge realizirati; 

 s svojim načinom dela in razmišljanja motivira sodelavce.  

 

• Skupinski stil vodenja  

Skupinski stil vodenja je uporaben pri razvojnih nalogah, kjer tim sestavljajo visoko 

profesionalni strokovnjaki, ki znajo uspešno delati samostojno. Potrebna je le občasna 

kontrola, saj mora vsakdo vedeti, kaj se dogaja. Potrebni so tudi redni sestanki, na katerih 

razpravljajo o tem, kako napreduje naloga (Rozman, Kovač in Koletnik, 1993).  
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4 USPEŠNOST PODJETIJ 

Uspešnost podjetja se po navadi navezuje na celotno podjetje in njegovo povezanost, kot 

nekakšen seštevek uspešnosti vseh skupin ali posameznikov, oddelkov. Ravno to pa mora biti 

pri vsakem podjetju glavni poudarek, da je vsak posameznik obravnavan kot oseba, ki je 

nenadomestljiva, saj bo le tako lahko vsak zaposleni čutil, da je pomemben za uspešnost 

podjetja ter opravljal svoje delo vestno in odgovorno, za kar bo tudi nagrajen.  

Uspešnosti podjetij pa ne definiramo le po zaposlenih in delovanju znotraj podjetja, poznati 

moramo tudi vse zunanje dejavnike, ki vplivajo na poslovanje. 

4.1 Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost 

Na uspešnost podjetja vplivajo številni dejavniki, nekateri bolj, drugi manj, saj so situacije v 

podjetjih različne. Govorimo lahko o situacijskih dejavnikih oziroma zunanjih in notranjih 

dejavnikih organizacije, ki vplivajo na uspešnost podjetja. V ta kontekst štejemo politične, 

ekonomske, socialne, tehnološke in internacionalne dejavnike. Pri političnih dejavnikih gre za 

vpliv politike na uspešnost podjetja, in sicer za zvezno, državno ali lokalno oblast, ki vpliva 

na uspešnost podjetij. Pri ekonomskih dejavnikih gre za vprašanje, ali je podjetje splošno 

gledano v vzponu, v zastoju ali pa nazaduje (Mosley, Pietri in Megginsson, 1996).  

Nekateri avtorji omenjajo, da je za podjetje med dejavniki uspešnosti pomembna tudi dobra 

organizacija in učinkovita izraba materialnih virov ter da je urejeno delovno mesto in okolje 

potrebno za nekatere organizacije, da uspešno poslujejo. Vsaka organizacija pa mora imeti 

dobro izkoriščene vse vire, ki jih ima na voljo: izkoristiti jih mora v svoj prid pri uspešnosti 

poslovanja in delovanja.  

Vecchio (2000) je mnenja, da tudi sprememba, ki se jo izvede v organizaciji, tako ali drugače 

prinese neke posledice. Če sprememba uspe in prinese uspeh, moramo razločiti dve vrsti 

sprememb, zunanjo in notranjo. Zunanja je običajno bolj znana in vidna. Neko podjetje po 

zunanji spremembi ne posluje več z rdečimi številkami in ni več zadolženo, delavci dobivajo 

redne plače in podobno. Notranjo spremembo pa je nekoliko težje opaziti, pa vendar je zelo 

pomembna, saj navadno napoveduje prihod zunanje. Notranja sprememba se kaže pri 

delavcih: če so ti zadovoljni (npt. z novo opremo, boljšim delovnim časom ali pa s čim 

drugim), je njihovo delo boljše.  
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Na spodnji sliki je prikazano, s katerimi dejavniki in s katerimi spremembami se podjetje 

največkrat srečuje. 

  

Slika 1: PETS (politično-pravni, ekonomski, tehnološki in socialno-kulturni dejavniki in 

organizacijske spremembe) 

Vir: Škarja, 2011 

4.1.1 Zunanji dejavniki 

V nadaljevanju bomo našteli in na kratko opisali dejavnike, na katere podjetje ne more 

vplivati, ampak jih lahko samo izkorišča oz. se jim izogiba (Kotler 1994, Dibb idr. 1997):   

• politično-pravni dejavniki (vsebujejo zakone, vladne urade in tiste vplivne skupine, ki 

imajo moč, da vplivajo na večino); 

• družbeni dejavniki (mednje spada družbena odgovornost podjetij do potrošnikov, 

skupnosti in ekološki vidik); 

• tehnološki dejavniki (hiter razvoj tehnologije – zahteve po hitrejših, močnejših, manjših in 

kakovostnejših produktih); 

• ekonomski dejavniki (spremembe v ekonomiji vplivajo predvsem na dejavnike ponudbe 

in povpraševanja, kupno moč, pripravljenost in stopnjo potrošnika za trošenje ...); 

• konkurenčni dejavniki (v današnjem času je konkurenca čedalje večja in boj za obstanek 

na trgu čedalje močnejši); 

• kulturni dejavniki (vsaka generacija ima svoj vzorec obnašanja); 
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• javno mnenje (nosi moč, ki ima velik vpliv na ugled podjetja); 

• demografski dejavniki (prvo dogajanje na trgu, ki ga je potrebno opazovati, je 

prebivalstvo); 

• geografski dejavniki (območje, država, mesto, gostota prebivalstva, podnebje); 

• naravni dejavniki (odgovorno ravnanje z okoljem in naravo). 

4.1.2 Notranji dejavniki 

Prva in ključna sestavina notranjih dejavnikov, ki jih potrebujemo v vsakem podjetju, je 

poslovna prvina (finančna sredstva, delovna sredstva in predmeti dela) (Dubrovski, 2000). 

Kot navaja Ivanko (2004), med notranje dejavnike štejemo tudi:  

• življenski cikel podjetja (faza izgradnje, faza rasti, faza diferenciacije, faza konsolidacije 

in kriza); 

• naloge in tehnologija (pri nalogi se opredeli izvajalca naloge, čas izvedbe in stroške; 

tehnologija je postopek za obdelavo vseh materialov);  

• organiziranost in velikost podjetja (organizacijska urejenost);  

• podjetnik (njegovi cilji, lastnosti in metode, ki jih uporablja pri vodenju podjetja);  

• lokacija (dejavniki, ki vplivajo na izbiro: bližina trga, izvor surovin in materialov, izbor 

ustreznih transportnih poti). 

4.2 Organizacijska klima 

Klima je odsev tistega, kar zaposleni pričakujejo od podjetja, sodelavcev, predpostavljenih, 

podrejenih, in tudi odsev tistega, kar dejansko dobijo ali kar pogrešajo. Organizacijsko klimo 

lahko proučujemo, analiziramo, spreminjamo kot celoto, še bolje pa je, če na klimo gledamo 

kot na skupek različnih dejavnikov. Vsak dejavnik ugotavljamo posebej in tako lažje 

ugotovimo, kje je podjetje močno in kje šibko. Tako tudi lažje začnemo z izboljševanjem, saj 

izboljšujemo vsak segment posebej. Organizacijska klima torej predstavlja vse značilnosti, ki 

vplivajo na vedenje ljudi v neki združbi in po katerih se združbe ločijo. Vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih in na uspešnost poslovanja. Vključuje individualno vedenje, 

motivacijo, status, vloge, skupinsko dinamiko ter je pod pritiskom čustev, vrednot, stališč, 

pričakovanj in želja zaposlenih (Treven, 2001).   

 

Če povzamemo vse trditve različnih avtorjev, lahko rečemo, da je organizacijska klima eden 

izmed ključnih pojmov v podjetju in v večini zajema odnose med zaposlenimi, kot tudi odnos 

celotnega podjetja do zunanjega okolja. Organizacijska klima je izraz, s katerim definiramo 

odnose v podjetju kot celoti. Če so ti odnosi negativni, se to odraža v uspešnosti podjetja, saj 

zaposleni, ki niso zadovoljni v svojem delovnem prostoru, ne opravljajo svojega dela 

učinkovito. Kadar pa je odnos pozitiven, se lahko celotno podjetje hitreje razvija, zaposleni so 

motivirani, imajo zagon za delo, so produktivni.  

V literaturi je pod pojmom organizacijska klima največji poudarek na zadovoljstvu med 

zaposlenimi v delovnem okolju, motivaciji in produktivnosti, odnosu in komuniciranju med 

zaposlenimi, nagrajevanju, nenehnem izobraževanju in usposabljanju, kreativnosti in 

inovativnosti.  
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Na spodnji sliki je prikazano, kateri so vsi tisti dejavniki, ki vplivajo na ustvarjanje 

organizacijske klime.   

 

Slika 2: Organizacijska klima 

Vir: Draškovič in Erjavšek, 2009 

4.3 Značilnosti uspešnega podjetja 

Če povzamemo še nekatere zakone uspešnosti podjetja, ki jih opisuje Tracy (2002), lahko 

sklepamo, da mora biti ponudba izdelka ali storitve nekega podjetja dobro usklajena z 

obstoječim trgom in s tem, kar si povpraševalci želijo za zadovoljevanje svojih potreb. Vsa 

podjetja se morajo zato stalno izboljševati, biti v koraku s časom, izboljševati svoj izdelek ali 

storitev, da jih konkurenca ne doseže in preseže. Podjetje kot celota se mora osredotočati na 

prodajo in maksimiziranje dobička. Tisti, ki imajo odgovornost za skrb pri pridobivanju 

strank, pa morajo imeti vse misli osredotočene na odjemalce ter na načine, kako bi njihove 

najdonosnejše izdelke ali storitve prodali čim več strankam. Vsak podjetnik mora imeti 

popoln nadzor nad celotnim dogajanjem v procesu, še posebej nad stroški in upravo, saj bo 

tako lahko tudi izvedel, kje na trgu se nahaja podjetje (ali je uspešno ali neuspešno). Med 

njimi mora tudi prevladovati jasna komunikacija. Vsako podjetje mora delovati brezhibno, 

kjer se vsak zaposleni počuti, kot da je oseba, ki je pomembna za uspeh organizacije, kjer 

vsak zaposleni tudi na tak način dela vse naloge po svojih najboljših močeh in se trudi, da mu 

uspe vsako zadano nalogo rešiti za dobrobit celotnega podjetja.  

Podjetje pa se mora, če želi ostati v koraku s časom, tudi nenehno izpopolnjevati, 

izobraževati, uvajati novosti na vseh ravneh podjetniškega procesa, saj bo le tako lahko 

dosegalo konkurenčno prednost in uspeh na dolgi rok.  

Dandanes med glavne dejavnike za uspešnost podjetja prihaja posvečanje zaposlenim v 

organizaciji v celoti, njihovemu dobremu počutju, dobri motiviranosti za delo. Tako se 

posledično zvišuje tudi zadovoljstvo zunanjih udeležencev organizacije ter povečuje dobro 

ime in obstoj podjetja na tržišču. Uspeh podjetja je v veliki meri pogojen z zadovoljstvom 

vseh udeležencev v podjetniškem procesu. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

V tem poglavju zaključne naloge bomo predstavili, analizirali in pojasnili raziskavo, ki smo jo 

izvedli med nekaterimi uspešnimi slovenskimi podjetji.  

5.1 Metodološka pojasnila 

V empiričnem delu zaključne projektne naloge smo uporabili metodo anketiranja.  

Raziskava, ki smo jo izvedli, je temeljila na anketnem vprašalniku (priloga 1) med nekaterimi 

uspešnimi podjetji, izbranimi glede na merila uspešnega podjetja (računovodsko izkazan in 

ekonomski poslovni uspeh). Anketa je vsebovala 19 vprašanj zaprtega tipa, ki so imela 

postavljene določene trditve. Anketiranci so izbirali med vnaprej pripravljenimi odgovori in 

izbrali tiste, ki so se najbolj približali njihovemu stališču ali pa so svoje mnenje dopisali. 

Poleg tega smo nekaj vprašanj sestavili s pomočjo Likertove lestvice, kjer so anketiranci na 

petstopenjski lestvici označili stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo. Anketne vprašalnike 

smo poslali po elektronski pošti na naslove določenih podjetij, ki smo jih poiskali preko 

spletnih strani. V raziskavo smo želeli vključiti vsaj 10 podjetij, anketo pa smo poslali 20 

izbranim podjetjem, ker smo predvidevali, da bo odziv negativen pri polovici anketirancev. 

Odziv je bil pozitiven pri 8ih podjetjih, ankete pa so izpolnili predstavniki podjetij. 

Vse pridobljene podatke smo nato vnesli v program MS Excel, kjer smo jih obdelali s 

statističnimi orodji. Za predstavitev končnih skupnih rezultatov smo pri Likertovi lestvici 

uporabili sistem rangiranja, kjer smo izračunali povprečne ocene, pri ostalih vprašanjih pa 

smo vrednost prikazali v odstotkih. Vse dobljene končne rezultate smo prikazali v grafih.  

5.2 Analiza na podlagi anket  

Predstavili bomo namen in cilje raziskave, potek ankete in njene rezultate, na koncu pa 

obravnavamo ugotovitve ankete.  

5.2.1 Namen in cilji raziskave  

Vsak podjetnik si želi, da bi bilo poslovanje podjetja iz leta v leto uspešnejše in bi dosegali 

zastavljene cilje. Med nekaterimi dejavniki, ki vplivajo na uspešnost podjetja, je tudi izbira 

metode vodenja podjetja in motiviranje zaposlenih.  

Namen raziskave je med podjetji ugotoviti, kako poteka uspešno vodenje le-tega, kakšno je 

njihovo mnenje in pogled na to, s katerimi težavami se največkrat soočajo, kaj menijo o svojih 

zaposlenih in kako jih motivirajo, ali menijo, da je v njihovem podjetju ustvarjena prijetna 

organizacijska klima.  

Glavni cilj raziskovanja je primarno usmerjen k boljšemu spoznavanju metod pri uspešnem 

poslovanju podjetja. 
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5.2.2 Potek in rezultati ankete 

Sestava ankete je bila ključnega pomena pri raziskovanju uspešnega poslovanja podjetja, saj 

je bila od njene kakovosti odvisna tudi uporabnost rezultatov. Vprašalnik je bil razdeljen v 

enajst sklopov:  pojem uspešno podjetje in uspešen podjetnik, merjenje uspešnosti in težave 

pri doseganju uspešnosti, vpliv podjetnika na uspešnost podjetja in prispevek podjetnika k 

uspešnosti, pomembnost nekaterih dejavnikov za uspešnost podjetij, stil vodenja, nevarnosti 

pri poslovanju, zaposleni, organizacijska klima, dejavniki uspešnosti v prihodnje, demografski 

podatki in podatki o podjetju.  

V nadaljevanju bomo prikazali rezultate in glavne ugotovitve, izhajajoče iz izvedene 

raziskave. 

Sklop 1: Pojem uspešno podjetje in uspešen podjetnik 

V tem sklopu smo anketirancem zastavili vprašanje, ki se nanaša na pojem uspešno podjetje 

in katera že zapisana definicija uspešnega podjetnika je njim najbližja.  

Iz slike 3 je razvidno, da večina, tj. 87,5 % (7) anketirancev, pojem uspešno podjetje razume 

kot konstantno in stabilno rast podjetja (upoštevajoč tudi ustrezno ravnanje z viri), le 12,5 % 

(1) pojem razume kot zadovoljstvo in nizko fluktuacijo zaposlenih. Nihče pa ni izbral 

možnosti, da jim pojem uspešno podjetje predstavlja zagotavljanje dobrih finančnih/poslovnih 

rezultatov.  

Slika 3: Mnenje o pojmu uspešno podjetje  

 

 

Slika 4 prikazuje, da je 62,5 % (5) anketirancev mnenja, da je definicija uspešnega podjetnika 

kombinacija določenih osebnostnih značilnosti in znanja, ostalih 37,5 % (3) pa meni, da pri 

uspešnem podjetniku prevladujejo določene osebnostne značilnosti. Noben od anketirancev 

pa ni mnenja, da pri uspešnem podjetniku prevladuje le določeno znanje.  

Pri odgovoru o osebnostnih značilnostih smo anketirance prosili, da obkrožijo, katere izmed 

naštetih značilnosti smatrajo kot tiste, ki najbolj prevladujejo. Prevladala je značilnost 

prevzemanja odgovornosti in ustvarjalnosti 100 % (8) , sledil je optimizem 75 % (6), 37,5 %  

(3) jih je obkrožilo tudi fleksibilnost in dajanje pobud, le 25 % (2) pa jih je obkrožilo tudi 

samostojno razmišljanje.  
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Slika 4: Mnenje o definiciji uspešnega podjetnika 

Sklop 2: Merjenje uspešnosti in težave pri doseganju uspešnosti 

V drugem sklopu nas je zanimalo, kako podjetja merijo uspešnost v , spraševali pa smo tudi o 

težavah, ki se največkrat pojavljajo pri doseganju uspešnosti.  

Kot vidimo na sliki 5, so vsi predstavniki izbranih podjetij pri merjenju uspešnosti v njihovem 

podjetju obkrožili odgovor, da upoštevajo celoleten napredek z vidika celotnega podjetja 

(napredovanje v enem letu pri vseh dejavnostih v podjetju). 

 

Slika 5: Merjenje uspešnosti v podjetju 
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Slika 6 prikazuje, da ima največ, 50 % (4) podjetij, težave pri finančnem poslovanju, sledi 

operativno poslovanje 37,5 % (3), 12,5 % (1) pa jih naleti na težave pri zaposlenih.  

 

Slika 6: Težave pri doseganju uspešnosti podjetja 

Sklop 3: Vpliv podjetnika na uspešnost podjetja in prispevek podjetnika k uspešnosti  

V tem sklopu smo spraševali o mnenju, ali ima podjetnik vpliv na uspešnost podjetja in kako 

podjetniki, kot vodilni, prispevajo k uspešnosti podjetja.  

 

Skoraj večina, tj. 87,5 % (7) vprašanih, je potrdila, da ima podjetnik velik vpliv na uspešnost 

podjetij, 12,5 % (1) pa jih je dodalo in dopisalo svoje mnenje. Ti so našteli, da na uspešnost 

podjetij vplivajo tudi razmere na trgu, vodstvo in drugi zaposleni. Noben od anketirancev pa 

ni mnenja, da vodja nima bistvenega vpliva na uspešnost.  

 

Slika 7: Mnenje o vplivu podjetnika na uspešnost podjetij 
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Na sliki 8 vidimo, da je največ predstavnikov izbranih podjetij, tj. 50 % (4), mnenja, da je  

podjetnikov prispevek k uspešnosti podjetja v tem, da se spopadajo z najzahtevnejšimi izzivi 

v podjetju. Po mnenju predstavnikov izbranih podjetij ima prispevek k uspešnosti z uvajanjem 

novih idej 37,5 % (3) podjetnikov, ustvarjanje novih tržnih priložnosti kot prispevek k 

uspešnosti podjetja pa ima 12,5 % (1). 

Slika 8: Podjetnikov prispevek k uspešnosti podjetja 

 

Sklop 4: Pomembnost nekaterih dejavnikov za uspešnost podjetij 

Pri tem vprašanju, ki se je nanašalo na pomembnost dejavnikov za pomembnost podjetja, so 

anketiranci posamezne dejavnike ocenili glede na zaznano pomembnost (podali smo 

odgovore od 1 – zelo nepomembno do 5 – zelo pomembno). Za dane odgovore 8 anketiranih 

podjetij smo izračunali povprečje glede na določen dejavnik in tako dobili rezultate, kateri je 

za anketirance najmanj in kateri najbolj pomemben. 

Kot prikazuje slika 9, sta za podjetja najbolj pomembna dejavnika za uspešnost podjetja 

vodenje in zaposleni, saj sta oba dejavnika imela povprečno oceno 4,75. Sledil jima je 

dejavnik podjetnik z oceno 4,6, nato organizacijska urejenost z oceno 4,5. Najmanj 

pomemben dejavnik po mnenju predstavnikov izbranih podjetij za uspešnost podjetja pa je 

organizacijska klima, saj je dobil najnižjo povprečno oceno 3,87. 
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 Slika 9: Dejavniki, ki po mnenju anketirancev vplivajo na uspešnost podjetja 

Sklop 5: Stil vodenja 

V tem sklopu nas je med podjetji zanimalo, kakšen stil vodenja uporabljajo v njihovem 

podjetju. 

Kot kaže slika 10, je polovica anketirancev odgovorila, da uporabljajo sodobni stil (vodje 

spodbujajo zaposlene, ustvarjajo pozitivne občutke), prav tako polovica pa jih uporablja 

kombinacijo sodobnega in klasičnega stila (pri klasičnem stilu vodje stremijo le k dobičku, ne 

nadzirajo zaposlenih). Nihče od anketirancev pa ne uporablja le klasičnega stila.  

Slika 10: Podjetnikova uporaba stila vodenja 

 

Sklop 6: Nevarnosti pri poslovanju 
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Pri šestem sklopu vprašanj smo anketirancem zastavili vprašanje, kako se izogibajo 

nevarnostim pri poslovanju. Vsi anketirani podjetniki so odgovorili, da je njihov najboljši 

način izogibanja nevarnostim pri poslovanju spremljanje celotnega poslovanja podjetja in 

sprotno odpravljanje težav.  

Slika 11: Izogibanje nevarnostim pri poslovanju 

Sklop 7: Zaposleni 

V tem sklopu vprašanj med podjetji nas je zanimalo, ali se strinjajo s trditvijo, da morajo biti 

zaposleni vključeni v proces odločanja, kako motivirajo svoje zaposlene in kaj menijo o 

svojih zaposlenih.  Tudi pri tem vprašanju smo si pomagali z Likertovo lestvico, na kateri so 

anketirani podjetniki podali stopnjo strinjanja s trditvijo. Odgovori so bili podani od 1 – sploh 

se ne strinjam do 5 – popolnoma se strinjam. Izračunali smo povprečje, da smo ugotovili, v 

kolikšni meri se strinjajo s podano trditvijo.  

Kot nam prikazuje slika 12, se predstavniki izbranih podjetij s trditvijo, da morajo biti vsi 

zaposleni vključeni v proces odločanja, v povprečju strinjajo z oceno 3,8. Nekateri pa so 

dopisali svoje mnenje, da je odvisno od situacije, zaposleni so vključeni v proces odločanja 

samo v primeru, če se tema dotika njih samih. 

Slika 12: Vključenost zaposlenih v proces odločanja 
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Iz slike 13 je razvidno, da večina, tj. 87,5 % (7) podjetij, kot dejavnik za motiviranje svojih 

zaposlenih uporablja nagrade (božičnica, višja plača,itd.). Le 12,5 % (1) jih je naštelo, da je to 

stimulacija (ob dobrih rezultatih) in teambuilding.  

 

Slika 13: Dejavniki motiviranja zaposlenih 

Slika 14 prikazuje, kakšno mnenje imajo podjetja o svojih zaposlenih. Največ, 37,5 % (3) 

predstavnikov izbranih podjetij, je odgovorilo, da vsi zaposleni delujejo kot celota (razumejo 

vlogo vsakega zaposlenega in pomembnost ciljev podjetja), prav toliko pa jih je mnenja, da 

bolj kot so zaposleni motivirani, bolj izkazujejo pripadnost podjetju. Ostalih 12,5 % (1) jih 

meni, da si znajo zaposleni sami naložiti odgovornost, so proaktivni, 12,5 % (1) pa jih meni, 

da če ni kontrole/nadzora, ni rezultatov. 

 

Slika 14: Mnenje o zaposlenih 

Sklop 8: Organizacijska klima 

V osmem sklopu vprašanj smo podjetjem zastavili vprašanje glede organizacijske klime, in 

sicer, ali menijo, da je v njihovem podjetju ustvarjena prijetna organizacijska klima.  

 



 

24 

Podjetja v večini, 37,5 % (3), ocenjujejo, da je med vsemi zaposlenimi in vsemi nivoji v 

podjetju prijetna organizacijska klima. Da v njihovem podjetju ni prijetne organizacijske 

klime, jih meni 12,5 % (1), ravno toliko pa jih je dopisalo mnenje, da je organizacijska klima 

nekje vmes in delno prijetna. Nihče od predstavnikov izbranih podjetij pa ni izbral odgovora, 

da organizacijska klima ni bistvenega pomena za podjetje.  

 

Slika 15: Mnenje predstavnikov izbranih organizacij o organizacijski klimi v njihovem 

podjetju 

Sklop 9: Dejavniki uspešnosti v prihodnje 

V tem sklopu nas je s pomočjo Likertove lestvice verjetnosti zanimalo, katerim že naštetim 

dejavnikom uspešnosti bodo podjetja namenila več pozornosti v prihodnje.   

Pri tem vprašanju (katerim dejavnikom uspešnosti bodo podjetja namenila več pozornosti v 

prihodnje) smo podjetjem podali odgovore v vrednosti od 1 – zelo malo verjetno do 5 – zelo 

verjetno. Izračunali smo povprečje, kakšna je verjetnost, da bodo določenemu dejavniku v 

prihodnje namenili več pozornosti. Slika 16 kaže, da sta v povprečju najvišjo oceno 

verjetnosti, tj. 4,6, dobila dejavnika stabilne finance in sodobna tehnologija, z oceno 4,5 jima 

sledita dejavnika sposobni delavci in ohranjanje prijetne organizacijske klime. S povprečno 

oceno 4,2 sledi dejavnik sodobne metode, na koncu pa je z oceno 4,1 dejavnik dostop do 

kakovostnih surovin.  
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Slika 16: Katerim dejavnikom uspešnosti bodo podjetja namenila več pozornosti v 

prihodnje 

Sklop 10: Demografski podatki 

Deseti sklop vprašanj ankete so sestavljali osnovni demografski podatki, kot so spol, starost, 

stopnja izobrazbe.  

 

Slika 17 nam kaže, da je večina, 62,5 % (5) anketiranih, moškega spola in le 37,5 % (3) 

ženskega spola.  

 

Slika 17: Spol anketiranih 
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Iz slike 18 je razvidno, da je največ, 75 % (6) anketiranih,  starih med 36 in 45 let, 25 % (2) 

pa je starih med 26 in 35 let.  

Slika 18: Starost anketiranih 

Slika 19 kaže, da ima največ, 50 % (4) anketiranih,  višjo ali visoko stopnjo izobrazbe, sledi 

univerzitetna izobrazba s 37,5 % (3) , 12,5 % (1) vprašanih pa ima srednješolsko izobrazbo. 

Nihče od 8 anketiranih nima zaključenega magisterija ali doktorata znanosti.  

 

Slika 19: Izobrazba anketiranih 

Sklop 11: Podatki o podjetju  

V zadnjem sklopu vprašanj pa sta nas zanimala podatka o podjetju: velikost in rast prihodkov 

ter zaposlenih na letni ravni.  
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Večina anketiranih, tj. 62,5 % (5), je zaposlenih v velikem podjetju, 12,5 % (1) anketiranih je 

zaposlenih v malem podjetju, 12,5 % (1) v srednjem in prav tako 12,5 % (1) v mikro podjetju.  

Slika 20: Velikost podjetja anketiranih 

Slika 21 kaže, da je 62,5 % (5) anketiranih odgovorilo, da je njihova rast prihodkov in 

zaposlenih na letni ravni do 30 %, 37,5 % (3) pa ima letno rast prihodkov in zaposlenih do 50 

%. 

 

Slika 21: Rast prihodkov in zaposlenih na letni ravni v podjetju anketiranih 
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5.2.3 Obravnava ugotovitev ankete 

V današnji družbi je marsikdo mnenja, da je uspešno podjetje le tisto, ki ima dobre poslovne 

in finančne rezultate. Iz rezultatov naše ankete pa je razvidno, da nekateri predstavniki 

podjetij menijo, da mora imeti podjetje, ki želi uspeti v današnjem času, konstantno in 

stabilno rast, kar vključuje tudi ustrezno ravnanje z viri. Anketirance smo prosili, da nam 

utemeljijo, kakšna oseba stoji za uspešnim podjetjem. Prevladovalo je mnenje, da mora ta 

oseba imeti določena znanja v okviru podjetništva in določene osebnostne značilnosti, le tako 

bo lahko uspešno vodila svoje podjetje.  

Tudi pri naslednjem vprašanju bi marsikdo lahko sklepal, da podjetniki merijo uspešnost le 

glede na finančne kazalnike, vendar smo lahko izvedeli, da pri tem upoštevajo celoleten 

napredek z vidika celotnega podjetja (pri vseh dejavnostih podjetja), saj so finančni kazalniki 

odvisni tudi od poslovnih kazalnikov. Nekateri podjetniki imajo največ težav pri doseganju 

uspešnosti ravno pri finančnem poslovanju, saj morebiti ne ravnajo učinkovito z ostalimi viri, 

ki pripeljejo do dobrega finančnega poslovanja.  

Podjetniki so najpogosteje navedli, da na uspešnost podjetja vplivajo s spopadanjem z 

najzahtevnejšimi izzivi v podjetju. Tu pa lahko sklepamo, da mora podjetnik pri odločanju 

prevzeti vso odgovornost ne glede na to, kakšen izziv se mu postavi na poti do uspešnosti. 

Podjetniki se zavedajo, da so zaposleni in vodenje podjetja kot celote ključnega pomena pri 

uspešnosti podjetja, saj jih večina svoje zaposlene tudi vključuje v določene procese odločanja 

in jih motivirajo z raznimi nagradami (božičnica, višja plača ...). Za svoje zaposlene pravijo, 

da vsi skupaj delujejo kot celota, saj se dobri odnosi znotraj podjetja kažejo tudi navzven. 

Sklepamo lahko, da imajo uspešni podjetniki dobro organizirano celotno podjetje, saj so 

mnenja, da je v njihovih podjetjih na vseh nivojih in med vsemi zaposlenimi ustvarjena 

prijetna organizacijska klima. Stil vodenja podjetja je še vedno sodobni, nekateri podjetniki pa 

ga izbirajo sproti glede na trenutno situacijo. Sklepamo lahko, da večina podjetnikov spremlja 

celotno poslovanje podjetja, saj lahko tako sproti rešujejo težave, ki nastopajo.   

Ugotovili smo tudi, da če želi biti podjetje uspešno na dolgi rok, mora dati v prihodnje velik 

poudarek na stabilnih financah, sodobnih tehnologijah ali biti v koraku s časom ter skrbeti 

mora za ohranjanje prijetne organizacijske klime. 
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6 SKLEP 

V zaključni projektni nalogi smo proučevali, kateri dejavniki najbolj vplivajo na uspešno 

poslovanje podjetja. V večini smo se posvetili predvsem notranjim dejavnikom, saj menimo, 

da se notranja urejenost in dobri odnosi v podjetju kažejo tudi navzven.  

Če želi podjetnik s svojim podjetjem uspeti, mora imeti izoblikovano dobro podjetniško 

razmišljanje, saj le tako lahko ve, kako bo njegovo podjetje uspešno poslovalo.  

Ker smo si ljudje različni, ne obstaja univerzalnega načina motiviranja, ki bi bil prijeten za 

vse. Prijetna motivacija pa je pomembna, ker se s tem izboljšuje počutje zaposlenih, ki bolje 

opravljajo svoje delo in s tem motivacijo prenašajo tudi na ostale zaposlene oz. druge v okolju 

podjetja. Če želimo imeti uspešnejše podjetje, se moramo posvetiti vsakemu posamezniku 

posebej, čeprav se nam zdi to potratno. Slab odnos in neupoštevanje komunikacije med 

zaposlenimi sta lahko posledici zmanjšanja večjega števila zaposlenih in s tem upadanja 

uspešnosti podjetja.  Najpomembnejše pa je, da je tudi sam podjetnik dovolj dobro motiviran 

za opravljanje svoje funkcije, saj le tako lahko prenaša motivacijo na svoje zaposlene. 

Čeprav je pri  podjetniku na prvem mestu uspešno delovanje podjetja, mora upoštevati tudi 

zadovoljstvo zaposlenih, delovati in sodelovati z njimi kot celota in ne glede na njihovo vlogo 

v podjetju obravnavati vse enako. Le tako so lahko vsi zaposleni zadovoljni in dobro 

motivirani, s čimer je zagotovljeno uspešno delovanje podjetja.  

Ključna naloga vsakega podjetnika je ustvarjanje dobrih odnosov in zadovoljstva vseh 

udeležencev v podjetju in podjetniškem procesu. Skrbeti mora tudi za sprotno reševanje vseh 

nastalih problemov in za nenehno prilagajanje trenutnim razmeram na tržišču, ki se v 

današnjem času zelo hitro spreminja.  
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni,   

sem Eva Berginc, ki svoj dodiplomski študij zaključujem na Fakulteti za Management v 

Kopru. Kot naslov zaključne projektne naloge sem si izbrala ZNAČILNOSTI USPEŠNIH 

PODJETIJ pod mentorstvom doc. dr. Jane Hojnik.    

Z namenom, da bi bila moja raziskava čim bolj realna, Vas prosim za izpolnitev spodnjega 

vprašalnika, kar pa Vam ne bo vzelo več kot deset minut časa.  

Anketa je v celoti anonimna in prostovoljna.  

Na spodnje trditve ali vprašanja odgovorite tako, da označite/poudarite trditev, ki za Vas 

najbolj velja oziroma kar v največji meri opisuje Vaše podjetje.  

 

1.          Kaj razumete pod pojmom uspešno podjetje? (izberite le eno trditev) 

a. zagotavljanje dobrih finančnih/ poslovnih rezultatov 

b. konstantno in stabilno rast podjetja (upoštevajoč tudi ustrezno ravnanje z viri 

(človeškimi, materialnimi, itd.))  

c. zadovoljne zaposlene, nizka fluktuacija zaposlenih 

d. to je odvisno od več dejavnikov oziroma situacije (prosimo navedite katere):  

 

 

2. Kakšna je po vašem mnenju definicija uspešnega podjetnika? (izberite le eno trditev)   

a. pri podjetniku prevladujejo določene osebnostne značilnosti (fleksibilnost, 

ustvarjalnost, prevzemanje odgovornosti, dajanje pobud, samostojno razmišljanje, 

optimizem, itd.)* 

b. prevladuje določeno znanje (knjigovodstvo, nabava, prodaja, vodenje ljudi, 

fizično delo, itd.) 

c. kombinacija vsega naštetega 

d. drugo (prosim dopišite): 

 

* (če izberete trditev A, prosim označite katere značilnosti, navedene v oklepaju, prevladujejo 

po vašem mnenju) 
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3. Kako merite uspešnost v vašem podjetju? (izberite le eno trditev) 

a. upoštevamo samo finančne kazalnike 

b. upoštevamo celoleten napredek z vidika celotnega podjetja (napredovanje v 

enem letu pri vseh dejavnostih v podjetju)  

c.  drugo (prosim dopišite):  

 

 

4. Na katere težave največkrat naletite pri doseganju uspešnosti podjetja? (izberite le eno 

trditev) 

a. težave pri finančnem poslovanju 

b. težave pri operativnem poslovanju 

c. težave pri zaposlenih (ne opravljajo svojega dela, niso motivirani za delo)  

d. drugo (prosim dopišite):  

 

 

5. Kako ocenjujete trditev, da ima podjetnik vpliv na uspešnost podjetja? (izberite le eno 

trditev) 

a. menim, da to v veliki meri drži 

b. vodja nima bistvenega vpliva na uspešnost 

c. to je odvisno od več dejavnikov in situacije, kot so:  

 

 

6. Kako vi prispevate k uspešnosti podjetja? (izberite le eno trditev) 

a. z uvajanjem novih idej  

b. se spopadam z najzahtevnejšimi izzivi v podjetju 

c. ustvarjanje novih tržnih priložnosti  

d. drugo (prosim dopišite):  
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7. Za vsak dejavnik prosim označite v kolikšni meri je po vašem mnenju pomemben za 

uspešnost podjetja? 

(1- zelo nepomemben, 2- nepomemben, 3- niti pomemben niti nepomemben,                    

4- pomemben, 5- zelo pomemben) 

podjetnik 1     2     3     4     5 

vodenje 1     2     3     4     5 

organizacijska urejenost 1     2     3     4     5 

organizacijska klima 1     2     3     4     5 

zaposleni 1     2     3     4     5 

 

8. Kateri stil vodenja uporabljate v podjetju? (izberite le eno trditev) 

a.  klasični stil (sistemski, nesistemski, avtoritativni): vodje stremijo le k dobičku, 

ne nadzirajo zaposlenih 

b.  sodobni stil (participativni, skupinski): vodje spodbujajo zaposlene, ustvarjajo 

pozitivne občutke 

c.  kombinacijo vseh- odvisno od situacije 

d. drugo (prosim dopišite):  

 

 

9. Kako se izogibate nevarnostim pri poslovanju vašega podjetja? (izberite le eno trditev) 

a. posvetim se vsaki težavi posebej 

b. posvetim se samo tisti težavi, ki je pomembna 

c. spremljam celotno poslovanje podjetja in sproti odpravljam težave 

d. drugo (prosim dopišite): 

 

 

10. V kolikšni meri se strinjate s trditvijo, da morajo biti vsi zaposleni vključeni v proces 

odločanja? (izberite le eno trditev) 

sploh se ne strinjam      1     2     3     4     5      popolnoma se strinjam         

a. odvisno od situacije (prosim dopišite)  
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11. Kako motivirate vaše zaposlene? (izberite le eno trditev) 

a.  s pohvalami  

b.  z nagradami (božičnica, višja plača,itd.) 

c.  z dodatnim izobraževanjem 

d.  z raznimi izleti  

e. drugo (prosim dopišite):  

 

 

12. Kaj menite o vaših zaposlenih? (izberite le eno trditev) 

a.  se pritožujejo, ko opravljajo delo 

b.  če ni nadzora/kontrole, ni rezultatov 

c.  tem bolj so motivirani, bolj izkazujejo pripadnost podjetju 

d.  zaposleni si znajo sami naložiti odgovornost, so proaktivni 

e. vsi zaposleni delujemo kot celota (razumemo vlogo vsakega zaposlenega in 

pomembnost ciljev podjetja) 

 

 

13. Ali menite, da je v vašem podjetju prijetna organizacijska klima? (izberite le eno 

trditev) 

a. ocenjujem, da je med zaposlenimi v podjetju prijetna organizacijska klima 

b. ocenjujem, da je v podjetju med vsemi nivoji prijetna organizacijska klima 

c. menim, da to ni bistvenega pomena za podjetje  

d. v podjetju ni prijetna organizacijska klima 

e. drugo (prosim dopišite):  

 

 

14. Katerim dejavnikom uspešnosti boste v vašem podjetju v prihodnje namenili več 

pozornosti?  

(1- zelo malo verjetno , 2- malo verjetno, 3- niti verjetno niti ne verjetno , 4- 

verjetno,               5- zelo verjetno) 

sposobni delavci 1     2     3     4     5 

sodobne metode 1     2     3     4     5 

sodobna tehnologija 1     2     3     4     5 

stabilne finance 1     2     3     4     5 

dostop do kakovostnih surovin 1     2     3     4     5 

ohranjanje prijetne organizacijske  klime 1     2     3     4     5 
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15. SPOL 

a. ženski 

b. moški  

 

16. STAROST 

a.    do 25 let 

b.    od  26 do 35 let 

c.    od 36 do 45 let 

d.    več kot 46 let  

 

17. IZOBRAZBA  

a.    srednja šola 

b.    višja ali visoka šola 

c.    univerzitetna 

d.    magisterij, doktorat 

 

18. VELIKOST PODJETJA  

 a.    mikro (do 10 zaposlenih) 

 b.    malo (do 50 zaposlenih)  

 c.    srednje (do 250 zaposlenih) 

 d.    veliko (več kot 250 zaposlenih)  

 

19.        RAST PRIHODKOV IN ZAPOSLENIH NA LETNI RAVNI V VAŠEM 

PODJETJU  

a. do 30 % 

b. do 50 % 

c. do 70 % 

d. do 90 % 

e. do 100 % 

 

 


