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POVZETEK 

Izziv, s katerim se pogosto sooĉajo sodobne organizacije, je izguba znanja, ki je posledica 

nezadovoljstva zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih pozitivno vpliva na finanĉno uspešnost 

organizacije. Raziskovalni subjekt je izbrana restavracija, v kateri se je prviĉ opravljala 

raziskava zadovoljstva zaposlenih. Najpomembnejši skupini dejavnikov za zaposlene sta 

plaĉilni pogoji in medsebojni odnosi. Skupina dejavnikov izobraţevanje se statistiĉno 

razlikuje v starosti, kjer je mlajšim zaposlenim izobraţevanje bolj pomembno kot starejšim. 

Zaposleni v izbrani restavraciji so srednje zadovoljni na delovnem mestu. Najmanj so 

zadovoljni z moţnostjo napredovanja, delovnim okoljem in izobraţevanjem. Najbolj so 

zadovoljni s plaĉilnimi pogoji in z medsebojnimi odnosi. 

Ključne besede: zadovoljstvo zaposlenih, ĉloveški kapital, teorije zadovoljstva zaposlenih, 

dejavniki zadovoljstva zaposlenih, motivacija. 

SUMMARY 

Modern organisations are often faced with a challenge of losing knowledge. This loss occurs 

as a result of a dissatisfaction of the employees. The satisfaction of the employees has a 

positive impact on the financial performance of a certain organisation. The subject of our 

research is a chosen restaurant, in which an employee satisfaction survey has been carried out. 

For the employees in a certain organisation, the two most imprtant groups of factors are the 

terms of payment and interpersonal relations. The group of educational factors statistically 

differs in age; the younger employees are put more emphasis on education than their older 

colleagues. Employees in a chosen restaurant are fairly satisfied with their workplace. They 

are not pleased with their promotion opportunities, working environment and their 

educational options. And they are mostly pleased with the terms of payment and interpersonal 

relations. 

Keywords: employee satisfaction, human capital, theories of employee satisfaction, employee 

satisfaction factors, motivation. 

UDK: 331.101.32(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Sodobni naĉin delovanja organizacije se iz leta v leto spreminja. Miselni modeli, ki so veljali 

pred nekaj desetletji, ne veljajo veĉ oz. so se drastiĉno spremenili. Organizacijsko delovanje 

je postalo kompleksno okolje, kjer je izdelek oz. storitev pomemben del organizacije, vendar 

ne kljuĉen. Ĉloveški kapital je tisti, ki skozi organizacijsko delovanje sprejema vodstvene 

odloĉitve, deluje v sklopu kreacije in izdelave izdelka. Tako je ĉloveški kapital postal 

konkurenĉna prednost, katero je potrebno negovati in vzdrţevati. Za preţivetje organizacije v 

prihodnosti bo kljuĉnega pomena zmoţnost organizacije, da zadrţi najboljši kader in mu 

omogoĉi delovne pogoje, ki bodo pripomogli k zadovoljstvu na delovnem mestu. 

Sodobne organizacije se premalo posveĉajo zaposlenim in zadovoljevanju njihovih potreb, 

kljub temu da zadovoljstvo na delovnem mestu predstavlja preprost koncept – višjo plaĉo ima 

zaposleni, bolj je zadovoljen. V praksi temu ni tako. Poglavitne teţave pri zadovoljstvu 

zaposlenih izhajajo iz (1) nerazumevanja vodstva, kako zadovoljstvo zaposlenih vpliva na 

organizacijsko uspešnost, (2) slabo poznavanje in razumevanje zaposlenih, (3) nerazumevanje 

vodstva, da so si posamezniki med seboj razliĉni in ţelijo zadovoljiti razliĉne potrebe skozi 

organizacijsko delovanje, (4) vodstvo organizacije se ne zaveda, kakšno je trenutno stanje 

zadovoljstva zaposlenih, dokler ne opravi analize zadovoljstva zaposlenih in (5) vodstvo 

organizacije ne ve, kje zaĉeti in katere skupine dejavnikov izboljšati. 

Mihaliĉ (2008, 4) meni, da je glavni razlog za izgubo ĉloveškega kapitala v organizacijah 

nezadovoljstvo na delovnem mestu. Organizacije morajo spremeniti naĉin razmišljanja in se 

posveĉati zadovoljevanju posameznikovih potreb, saj bodo zadovoljni zaposleni pripomogli k 

boljšim organizacijskim uspehom. 

Zadovoljstvo zaposlenih nima samo pozitivnega uĉinka na zaposlene, temveĉ tudi na 

organizacijo, kar je bilo potrjeno v dosedanjih raziskavah. Rottenberry in Moberg (2007) ter 

Harter in Hayes (2002) navajajo v svojih raziskavah pomembnost zadovoljstva zaposlenih za 

doseganje boljših organizacijskih rezultatov, saj zadovoljni zaposleni v veĉini primerov 

preseţejo priĉakovanja delodajalcev in vplivajo na finanĉno uspešnost organizacije. Brooks 

(2000) in Kermani (2013) potrjujeta dejstvo, da zadovoljni zaposleni vplivajo na finanĉno 

uspešnost organizacije, saj zadovoljni zaposleni pozitivno vpliva na zadovoljstvo kupca. 

Luthans (1995) in Anderson (2004) navajata vpliv zadovoljstva zaposlenih na manjšo 

odsotnost zaposlenih. Fletcher in Payne (1980) poudarjata vpliv zadovoljstva zaposlenih na 

manjši stres zaposlenih. Shaw (1999) in Jawahar (2006) sta skozi svojo raziskavo prišla do 

ugotovitev, da zadovoljstvo zaposlenih vpliva na lojalnost zaposlenih. 
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The Society for Human Resource Management (2015, 6) opredeljujejo pet skupin dejavnikov, 

ki v najveĉji meri vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in sicer (1) plaĉilni pogoji in 

nagrajevanje, (2) medsebojni odnosi s sodelavci in nadrejenimi, (3) napredovanje, (4) delovno 

okolje in (5) izobraţevanje.  

Avtorji Mihaliĉ (2008, 4), Spector (1997) in Ivancevich, Konopaske ter Matteson (2002) 

opredeljujejo zadovoljstvo zaposlenih kot ĉustveni odziv zaposlenega na organizacijsko 

delovanje, naloge ter okolje v katerem se nahaja. Poleg tega omogoĉa zaposlenemu pozitiven 

pogled na njegovo lastno delovanje in napredovanje znotraj organizacije. Hong, While in 

Bariball (2005) dodajajo, da je zadovoljstvo zaposlenih odvisno tudi od posameznikovega 

pogleda na organizacijo, odnosa do dela in priĉakovanj, ki jih ima znotraj organizacije. 

Da bi uĉinkovito razumeli zadovoljstvo zaposlenih, moramo najprej razumeti motivacijo 

zaposlenih oz. vsakega posameznika. Organizacijsko okolje je prostor, ki je do neke mere 

enako oblikovan za vsakega zaposlenega, kljub temu so doloĉeni posamezniki znotraj 

organizacije nezadovoljni, spet drugi zadovoljni. 

McShane in Glinow (2008) definirata motivacijo kot prostovoljno delovanje oz. smer vsakega 

posameznika, ki ţeli zadovoljevati svoje potrebe. Pogaĉnik (1997, 13) deli motivacijo na dva 

dela, in sicer na motiviranost zadovoljevanja bioloških in motiviranost zadovoljevanja 

socialnih potreb oz. motivov. Potrebe v sklopu organizacijskega delovanja je med prvimi 

opredelil Maslow (1943), ki je razdelil ĉlovekove potrebe v pet skupin: biološke potrebe, 

potreba po varnosti, potreba po pripadnosti, potreba po spoštovanju in potreba po 

samouresniĉenju. Po besedah Robbins in Judge (2013) je motivacija ciljno usmerjena in vsak 

posameznik je znotraj organizacije drugaĉe motiviran. Najprej ima posameznik potrebo (cilj), 

katero je motiviran zadovoljiti in ko to doseţe ĉuti, zadovoljstvo na delovnem mestu. 

Ker je vsak posameznik drugaĉen in je drugaĉe motiviran, se je v letu 1960 pojavila teorija, 

da je potrebno razvršĉati posameznike znotraj organizacije v dve skupini. Prva skupina se 

imenuje Teorija X, ki pravi, da posamezniku delo znotraj organizaciji ne predstavlja 

motivacije in je takšnemu posamezniku edini cilj, zadovoljiti biološke potrebe (prejemanje 

plaĉe). Druga skupina se imenuje Teorija Y, ki pravi, da so posamezniki motivirani z delom 

znotraj organizacije. Ti posamezniki ne ţelijo zadovoljiti samo biološke potrebe, temveĉ tudi 

ostale potrebe. Organizacija mora omogoĉiti boljše priloţnosti posameznikom, ki pripadajo 

skupini Y, ker imajo ti veĉji potencial znotraj organizacije (McGregor, 1960). 

Weinbach (1998) kritizira McGregorjevo teorijo in poudarja, da je takšen naĉin razmišljanja 

utopiĉen za organizacijo, kajti vsak zaposleni je del organizacije in naloga vodstva 

organizacije je motiviranje zaposlenih. Takšen pogled na ĉloveški kapital je preveĉ okoren in 

ne daje moţnosti razvoja zaposlenega, ki bi lahko v veĉji meri koristil organizaciji. Maslow 

(1943) je bil zagovornik teorije, da se posameznikove potrebe vedno spreminjajo in po 

lestvici sledijo. 
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Tematika zadovoljstva zaposlenih je obseţno raziskana, vendar so dosedanje raziskave 

predvsem usmerjene na organizacije, ki temeljijo na proizvodnih procesih. Vsako 

organizacijsko okolje je specifiĉno in nam omogoĉa pridobitev drugaĉnih ugotovitev. 

Ugotovitve o zadovoljstvu zaposlenih v doloĉeni panogi ne moremo posploševati in primerjati 

z drugimi panogami. Skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih in sicer (1) plaĉilni pogoji 

in nagrajevanje, (2) medsebojni odnosi s sodelavci in nadrejenimi, (3) napredovanje, (4) 

delovno okolje in (5) izobraţevanje, ki so bili analizirani v proizvodnih organizacijah, so 

lahko za gostinsko panogo povsem drugaĉni. Plaĉilni pogoji in nagrajevanje je lahko kljuĉna 

skupina dejavnikov (ne)zadovoljstva v proizvodnji, medtem ko je v gostinski panogi lahko to 

skupina dejavnikov medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi. Storitvene panoge so še 

toliko bolj obĉutljive na zadovoljstvo zaposlenih, saj so zaposleni organizacije, v 

neposrednem stiku s stranko in v veĉji meri lahko vplivajo na (ne)zadovoljstvo kupcev. Zato 

je pomembno raziskati organizacijsko okolje izbrane restavracije ter pridobiti razumevanje, 

katere skupine dejavnikov so za zaposlene najbolj pomembne in kakšno je trenutno stanje 

zadovoljstva zaposlenih v izbrani restavraciji. Analiza zadovoljstva zaposlenih je za izbrano 

restavracijo še toliko bolj pomembna, ker v svoji 24-letni zgodovini poslovanja zadovoljstva 

zaposlenih ni raziskovala. Poslediĉno tudi ni razvijala ĉloveškega kapitala v tej smeri.  

1.2 Namen in cilji raziskave ter raziskovalne hipoteze 

Namen raziskave je na primeru izbrane organizacije, ki deluje v gostinski panogi ugotoviti 

pomembnost skupin dejavnikov za zaposlene v izbrani restavraciji in ugotoviti stopnjo 

zadovoljstva zaposlenih ter doloĉiti dejavnike, s katerimi so zaposleni v izbrani restavraciji 

najbolj in najmanj zadovoljni, pri ĉemer bomo obravnavali dejavnike (1) plaĉilni pogoji in 

nagrajevanje, (2) medsebojni odnosi s sodelavci in nadrejenimi, (3) napredovanje, (4) delovno 

okolje in (5) izobraţevanje.  

Na osnovi pridobljenih rezultatov bomo podali priporoĉila raziskovani organizaciji, na katere 

dejavnike znotraj organizacije mora biti vodstvo še posebej pozorno oz. kakšne ukrepe naj 

organizacija naĉrtuje za njihovo izboljšavo. 

Teoretiĉni cilji magistrske naloge: 

 Preuĉiti domaĉe in tuje sekundarne vire na temo zadovoljstva zaposlenih. 

 Pridobiti teoretiĉno znanje o modelu oz. procesu zadovoljstva zaposlenih. 

 Preuĉiti pomembnost vodstvenega kadra na zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih. 

 Preuĉiti pomen in vlogo zadovoljstva zaposlenih na uspešnost organizacije. 

 Preuĉiti skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. 

 Preuĉiti motivacijo in razvoj motivacijskih teorij. 
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Empiriĉni cilji magistrske naloge: 

 Izvedba ankete v izbrani restavraciji. 

 Pridobljene podatke analizirati s pomoĉjo statistiĉnih metod. 

 Ugotoviti, katere skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih so najbolj pomembne. 

 Ugotoviti, kako se pomembnost skupin dejavnikov razlikuje po spolu in starosti. 

 Ugotoviti trenutno stanje zadovoljstva zaposlenih v izbrani restavraciji. 

 Ugotoviti, katere skupine dejavnikov so trenutno najbolje oz. najslabše oblikovane. 

 Pridobljene podatke prikazati s pomoĉjo preglednic in grafov. 

 Podati priporoĉila raziskovani restavraciji za nadaljnji razvoj. 

 Podati priporoĉila in moţnosti nadaljnjega raziskovanja zadovoljstva zaposlenih. 

Za dosego namena in ciljev raziskave smo si zastavili naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1 – Zaposlenim v izbrani restavraciji so medsebojni odnosi s sodelavci in z 

nadrejenimi najbolj pomembna skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. 

The Society for Human Resource Management (2015) je v svoji raziskavi, ki je obsegala 595 

statistiĉnih enot, prišla do ugotovitev, da so medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi 

najpomembnejša skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. Raziskavo so izvedli v 

organizacijah, ki ne delujejo v gostinskih panogah.  Kljub temu predpostavljamo, da je 

skupina dejavnikov medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi najpomembnejša skupina 

dejavnikov zadovoljstva zaposlenih v izbrani restavraciji. 

Hipoteza 2 – Skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih se v izbrani restavraciji po 

pomembnosti statistično ne razlikujejo med spoloma. 

V pregledani literaturi je bilo zaznati mnenja razliĉnih avtorjev, ki navajajo, da biološki 

dejavniki ne vplivajo na raznolikost skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. George in 

Jones (2012, 70) menita, da se potrebe med posamezniki razlikujejo glede na osebnost. 

Griffin in Moorhead (2012, 72) dodajata, da je raznolikost potreb med posamezniki odvisna 

od posameznikovega vedenja znotraj organizacije. Starbuck in Mezias (1996) sta mnenja, da 

posameznikova priĉakovanja vplivajo na raznolikost potreb. Predpostavljamo, da v izbrani 

restavraciji biološka znaĉilnost posameznika (spol) ne vpliva na raznolikost potreb znotraj 

organizacije. Prav tako predpostavljamo, da imajo posamezniki v izbrani restavraciji ne glede 

na spol statistiĉno gledano pribliţno enako pomembne potrebe. 

Hipoteza 3 – Skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih izobraževanje se v izbrani 

restavraciji po pomembnosti statistično razlikuje glede na starost. 

Withnall, McGivney in Soulsby (2004) so izvedli raziskavo dejavnikov zadovoljstva 

zaposlenih znotraj organizacije, kjer so ugotavljali, ĉe se dejavniki zadovoljstva zaposlenih po 

pomembnosti razlikujejo glede na starost. Ugotovili so, da so posamezniki v organizacijah, ki 
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pripadajo starejšim starostnim skupinam, manj zainteresirani za izobraţevanje kot  

posamezniki, ki pripadajo mlajšim starostnim skupinam. Prav tako so podali ugotovitev, da 

starejše se starostne skupine ţelijo izobraţevati skozi delovno mesto in ne na podlagi 

mentorstva ter izobraţevanja skozi šolanje. 

Hipoteza 4 – Zaposleni v izbrani restavraciji so zadovoljni na delovnem mestu. 

Harter in Hayes (2002) ter Ostroff (1992) v svojih raziskavah navajajo vpliv zadovoljstva 

zaposlenih na finanĉno uspešnost organizacije. Izbrana restavracija posluje veĉ kot 20 let.  

Predpostavljamo, da je za dolgoroĉno poslovanje potrebno organizacijsko okolje, kjer so 

zaposleni zadovoljni ter ustvarjajo korist za restavracijo.  

Hipoteza 5 – Zaposleni v izbrani restavraciji so najmanj zadovoljni s skupino dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih izobraževanje. 

Organizacijsko okolje izbrane restavracije poznamo in smo seznanjeni s potrebami zaposlenih 

v izbrani restavraciji, zato predpostavljamo, da so zaposleni v izbrani restavraciji najmanj 

deleţni izobraţevanja. Predpostavljamo, da pomanjkanje priloţnosti izobraţevanja, negativno 

vpliva na zaposlene v izbrani restavraciji in poslediĉno v skupini dejavnikov zadovoljstva 

zaposlenih izobraţevanje ĉutijo nezadovoljstvo. Prav tako predpostavljamo, da je v gostinski 

panogi najveĉji vir izobraţevanja delovna izkušnja, saj z raznoraznimi teĉaji in s seminarji 

posameznik ne more doseĉi takšnega napredka, kot mu ga omogoĉa stik s stranko in 

sodelavci. 

Hipoteza 6 – Zaposleni v izbrani restavraciji so najbolj zadovoljni s skupino dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi. 

Organizacijsko okolje je kot organizem, ki mora delovati usklajeno, da bi dosegal odliĉne 

poslovne rezultate. Predvidevamo, da za uspešno delovanje organizacije vsi posamezniki 

znotraj organizacije morajo med seboj sodelovati in se povezovati. Iz tega vidika 

predpostavljamo, da se posamezniki v izbrani restavraciji med seboj dobro razumejo in 

povezujejo, kar vpliva na zadovoljstvo skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih 

medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi. 

1.3 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga bo razdeljena na teoretiĉni in empiriĉni del. V teoretiĉnem delu bomo s 

pomoĉjo interneta in knjiţniĉnega gradiva preuĉili domaĉe in tuje sekundarne vire (knjige, 

uĉbenike, strokovne ĉlanke itd.) ter jih povezali v smiselno celoto. Skozi sekundarne vire 

bomo pridobili razumevanje o motivaciji, zadovoljstvu zaposlenih, dejavnikih zadovoljstva 

zaposlenih in vplivu managementa na zadovoljstvo zaposlenih. Skozi teoretiĉni del se bodo 

prepletale deskriptivna metoda (opisovanje pojmov), komparativna metoda (primerjava 



 

6 
 

razliĉnih naĉinov razmišljanja razliĉnih avtorjev) in metoda kompilacije (povzemanje 

spoznanj drugih avtorjev). 

V empiriĉnem delu magistrske naloge se bomo posluţevali kvantitativne metodologije 

raziskovanja, ker predpostavljamo, da je za uĉinkovito analizo zadovoljstva zaposlenih v 

izbrani restavraciji tovrstna metodologija najbolj verodostojna in natanĉna. Za pridobitev 

podatkov v izbrani organizaciji se bomo posluţili anketnega vprašalnika, ki predstavlja 

orodje, s pomoĉjo katerega lahko zajamemo veĉje število enot oz. posameznikov znotraj 

izbrane populacije. 

Anketni vprašalnik bo posredovan organizaciji, ki deluje v gostinski panogi. V izbrani 

restavraciji je zaposlenih 45 zaposlenih.  Za namen raziskave ţelimo pridobiti vzorec vsaj 70 

% zaposlenih. Anketni vprašalnik bo sestavljen iz zaprtega tipa vprašanj in bo posredovan 

osebno na sedeţu restavracije. Za namen pridobivanja podatkov smo uporabili anonimen 

anketni vprašalnik, ki je bil povzet in prirejen po Spector (1994) in The Society for Human 

Resource Management (2015). Anketni vprašalnik je sestavljen iz treh delov, in sicer (1) 

demografski podatki, (2) analiza pomembnosti dejavnikov zadovoljstva zaposlenih in (3) 

analiza trenutnega stanja zadovoljstva zaposlenih. 

Prvi del anketnega vprašalnika je sestavljen iz petih vprašanj, vezanih na demografske 

podatke anketirancev. Anketirance smo povprašali po naslednjih demografskih podatkih: (1) 

spol, (2) starost, (3) delovno mesto, (4) izobrazba in (5) delovna doba.  

Drugi del vprašalnika je sestavljen iz petih skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih, ki v 

najveĉji meri vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. To so (1) plaĉilni pogoji in nagrajevanje, 

(2) medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi, (3) napredovanje, (4) delovno okolje in 

(5) izobraţevanje. Vsaka skupina dejavnikov vsebuje podrobno razĉlenjene poddejavnike, ki 

vplivajo na posamezno skupino. V tem delu vprašalnika so anketiranci morali obkroţiti 

pomembnost dejavnikov zadovoljstva zaposlenih po Likertovi lestvici od 1 do 5, kjer je 1 – 

sploh ni pomembno in 5 – izjemno pomembno. Ugotavljali smo, v kolikšni meri posamezni 

dejavnik vpliva na posameznikovo pomembnost potrebe v organizacijskem okolju. V 

nadaljevanju predstavljamo razĉlenjene skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. 

Skupino plaĉilni pogoji in nagrajevanje sestavljajo naslednji pod dejavniki (1) plaĉa, (2) 

enakopravnost plaĉila v primerjavi z drugimi organizacijami, (3) enakopravnost plaĉila 

znotraj organizacije, (4) nematerialne ugodnosti, (5) varnost zaposlitve in (6) finanĉna 

stabilnost organizacije. 

Skupino medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi sestavljajo naslednji poddejavniki (1) 

spoštljivi odnosi s sodelavci, (2) spoštljivi odnosi z nadrejenimi, (3) moţnost svobodnega 

izraţanja, (4) prepoznavnost nadrejenih o posameznikovem delovnem uspehu, (5) 

komunikacija z nadrejenimi, (6) komunikacija med oddelki in (7) timsko delo. 
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Skupino napredovanje sestavljajo naslednji poddejavniki: (1) karierne priloţnosti v 

organizaciji, (2) napredovanje znotraj organizacije, (3) uporaba znanja in talenta, (4) 

samostojnost, (5) mreţenje znotraj organizacije, (6) status znotraj organizacije in (7) 

pomembnost delovnih nalog. 

Skupino delovno okolje sestavljajo naslednji poddejavniki (1) delovni ĉas oz. št. opravljenih 

ur na teden/mesec, (2) razporejenost delovnega ĉasa, (3) urejenost delovnega prostora, (4) 

urejenost ostalih organizacijskih prostorov, (5) delovna oprema, (6) zanimivost delovnega 

mesta, (7) raznolikost delovnih nalog, (8) organizacijska kultura, (9) prosti delovni dnevi, (10) 

psihološka in fiziĉna varnost v organizaciji, (11) vkljuĉenost organizacije v druţbeno 

odgovornost, (12) psihiĉna zahtevnost delovnih nalog in (13) fiziĉna zahtevnost delovnih 

nalog. 

Skupino izobraţevanje sestavljajo naslednji pod dejavniki (1) izobraţevanje skozi šolanje, (2) 

izobraţevanje znotraj organizacije in (3) delovne izkušnje, ki jih posameznik pridobiva v 

organizaciji. 

Tretji del vprašalnika je zajemal enakih pet skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih kot v 

drugem delu vprašalnika. V tem delu so zaposleni v izbrani restavraciji ocenjevali trenutno 

zadovoljstvo z dejavniki zadovoljstva zaposlenih. Ocene so podali po Likertovi lestvici od 1 

do 5, kjer je 1 – zelo sem nezadovoljen in 5 – zelo sem zadovoljen.  

Pridobljene podatke bomo s pomoĉjo programskega orodja SPSS 22 in Excel obdelali s 

statistiĉnimi metodami, kjer bomo upoštevali 5 % stopnjo tveganja (alfa). Pri preverjanju 

hipotez smo se odloĉili za uporabo neparametriĉnih statistiĉnih testov. Podatke bomo 

predstavili v obliki preglednic in slik (grafov) in jih obdelali na sledeĉi naĉin: 

Hipoteza 1 – Zaposlenim v izbrani restavraciji so medsebojni odnosi s sodelavci in z  

nadrejenimi najbolj pomembna skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. 

Pri preverjanju hipoteze bomo uporabili opisno statistiĉno metodo, s pomoĉjo katere bomo 

izraĉunali povpreĉne vrednosti, varianco in standardni odklon posameznih pod dejavnikov 

skupin zadovoljstva zaposlenih. Povpreĉne vrednosti posameznih skupin bomo med seboj 

primerjali s pomoĉjo statistiĉnega neparametriĉnega testa Wilcoxon Test. Skupina 

dejavnikov, ki bo imela najvišjo povpreĉno vrednost in se bo statistiĉno razlikovala od drugih 

skupin, bomo sprejeli kot skupino, ki je najbolj pomembna za posameznike v izbrani 

restavraciji. 

Hipoteza 2 – Skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih se v izbrani restavraciji po 

pomembnosti statistično ne razlikujejo med spoloma. 

Povpreĉne vrednosti posameznih skupin dejavnikov, bomo s pomoĉjo neparametriĉnega 

statistiĉnega testa imenovanega Mann Whitney Independent T – Test, preverjali razlike v 



 

8 
 

povpreĉnih vrednostih posameznih skupin s spolom. Povpreĉne vrednosti skupin, ki bodo 

statistiĉno razliĉne med spoloma, bomo sprejeli, kot skupine, ki po pomembnosti drugaĉe 

vplivajo na ţenske in moške v izbrani restavraciji. 

Hipoteza 3 – Skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih izobraževanje se v izbrani 

restavraciji po pomembnosti statistično razlikuje glede na starost. 

V tem primeru bomo vzeli povpreĉno vrednost skupine izobraţevanje, katero bomo s 

pomoĉjo neparametriĉnega statistiĉnega testa imenovanega Kruskal – Wallis Test razdelili na 

povpreĉne ocene skupine izobraţevanje, glede na razliĉne starostne skupine. S testom bomo 

ţeleli ugotoviti, ĉe med starostnimi skupinami obstajajo statistiĉne razlike in prišli do 

ugotovitev, ĉe se skupina dejavnikov izobraţevanje po pomembnosti razlikuje med 

starostnimi skupinami. 

Hipoteza 4 – Zaposleni v izbrani restavraciji so zadovoljni na delovnem mestu. 

Pri preverjanju hipoteze 4 bomo uporabili tretji del vprašalnika, ki se nanaša na trenutno 

zadovoljstvo zaposlenih s skupinami dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. Z opisno statistiko 

bomo izraĉunali povpreĉne vrednosti, variance in standardni odklon. Povpreĉne vrednosti 

posameznih skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih bomo zdruţili v konĉno povpreĉno 

vrednost zadovoljstva zaposlenih. S pomoĉjo neparametriĉnega testa imenovanega Wilcoxon 

Signed Rank Test bomo preverjali povpreĉno vrednost zadovoljstva zaposlenih s hipotetiĉno 

povpreĉno vrednostjo, ki je v našem primeru 3,5. Lestvica, ki jo bomo uporabljali pri 

hipotetiĉnih vrednosti, bo (1) od 1 do 2,49 = nezadovoljni zaposleni, (2) od 2,50 do 3,49 = 

srednje zadovoljni zaposleni in (3) od 3,5 – 5 = zadovoljni zaposleni.  

Hipoteza 5 – Zaposleni v izbrani restavraciji so najmanj zadovoljni s skupino dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih izobraževanje in Hipoteza 6 – Zaposleni v izbrani restavraciji so 

najbolj zadovoljni s skupino dejavnikov zadovoljstva zaposlenih medsebojni odnosi s 

sodelavci in z nadrejenimi. 

Hipotezi bomo preverjali na podoben naĉin, saj bomo uporabili povpreĉne vrednosti 

zadovoljstva zaposlenih s skupinami dejavnikov. Povpreĉne vrednosti bomo med seboj 

primerjali s pomoĉjo neparametriĉnega statistiĉnega testa Wilcoxon Signed Rank Test. 

Ugotoviti ţelimo, ĉe so med povpreĉnimi vrednostmi skupin statistiĉne razlike. Skupino 

dejavnikov, ki bo pridobila najslabšo povpreĉno oceno in bo statistiĉno razliĉna od drugih 

povpreĉnih vrednosti, bomo sprejeli kot skupino, ki je trenutno najslabše oblikovana v izbrani 

restavraciji. V primeru skupin dejavnikov, kjer je povpreĉna vrednost najvišja in se povpreĉna 

vrednost statistiĉno razlikuje med povpreĉnimi vrednostmi drugih skupin, bomo sprejeli kot 

skupino, ki je trenutno v izbrani restavraciji najbolje oblikovana. 
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1.4 Predvidene omejitve oz. predpostavke 

Raziskava bo izvedena v izbrani organizaciji, ki deluje v gostinski panogi (restavracija). Skozi 

raziskavo smo upoštevali naslednje predpostavke, in sicer (1) restavracija se zaveda 

pomembnosti ĉloveškega kapitala in vpliva zaposlenih na uspešnost restavracije, (2) 

vodstveni kader v izbrani restavraciji se zaveda pomembnosti vpliva stila vodenja na 

zadovoljstvo zaposlenih, (3) dejavniki, ki v najveĉji meri vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, 

so sestavljeni iz naslednjih skupin dejavnikov: plaĉilni pogoji in nagrajevanje, medsebojni 

odnosi s sodelavci in z nadrejenimi, napredovanje, delovno okolje in izobraţevanje in (4) 

izbrana restavracija bo prviĉ izvedla analizo zadovoljstva zaposlenih, za katero 

predpostavljamo, da bo 70 % udeleţba dovolj, za uĉinkovito analizo organizacijskega okolja 

izbrane restavracije. 

V magistrski nalogi smo zaznali naslednje omejitve: (1) v raziskavo bo vkljuĉena samo ena 

restavracija in pridobljenih rezultatov ne bo mogoĉe posploševati na celotno gostinsko 

panogo, (2) analiza zadovoljstva v izbrani restavraciji bo izvedena prviĉ, zato ne bo mogoĉe 

primerjati rezultatov s prejšnjimi raziskavami, ki bi nakazovale na dejstvo, kako je 

organizacija uspešna pri izboljševanju zadovoljstva zaposlenih, (3) anonimno in prostovoljno 

izpolnjevanje anketnega vprašalnika lahko pomeni morebitno nepopolno udeleţbo vseh 

zaposlenih in (4) na zadovoljstvo zaposlenih lahko potencialno vplivajo še drugi dejavniki, ki 

jih v raziskavi ne bomo obravnavali, saj smo se v raziskavi omejili na pet skupin dejavnikov, 

ki so najbolj pomembni oz. v najveĉji meri vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. 
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2 OPREDELITEV ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 

V zaĉetnem poglavju magistrske naloge podrobneje predstavljamo definicijo zadovoljstva 

zaposlenih in kako posameznikova potreba ter osebnost vplivata na zadovoljstvo na delovnem 

mestu. Predstavljamo pomen in vlogo motivacije ter kakšen vpliv imajo stili vodenja na 

zadovoljstvo zaposlenih. V zakljuĉnem delu poglavja predstavljamo vlogo in pomen 

zadovoljstva zaposlenih na finanĉno uspešnost organizacije in izboljšave v organizacijskih 

procesih. 

V zakljuĉnem delu poglavja, Opredelitev zadovoljstva zaposlenih, smo predstavili vlogo in 

pomen zadovoljstva zaposlenih za organizacijsko uspešnost, vpliv zadovoljstva zaposlenih na 

finanĉno uspešnost organizacije in izboljšave v organizacijskih procesih. 

Zadovoljstvo zaposlenih je tematika, ki se je zaĉela intenzivno raziskovati v zaĉetku 19. 

stoletja. Avtorji, ki so raziskovali zadovoljstvo zaposlenih v zaĉetku 19. stoletja in današnji 

avtorji, opredeljujejo definicijo zadovoljstva podobno. Zadovoljstvo zaposlenih opredeljujejo 

kot ĉustven odziv na organizacijsko okolje, v katerem delujejo zaposleni, pozitiven ali 

negativen ĉustven odziv na delovne naloge, ĉustven odziv na fiziĉno okolje organizacije 

(urejenost delovnega mesta ipd.) in socialne pogoje na delovnem mestu (odnosi s sodelavci 

ipd.) (Spector 1997; Schermerhorn, Hunt in Osborn 2002, 176; Ivanchevich, Konopaske in 

Matteson 2005; Mihaliĉ 2008, 4; George in Jones 2012, 103). 

Vroom (1964) je ţe pred ĉasom dejal, da je zadovoljstvo zaposlenih kljuĉnega pomena pri 

motiviranosti zaposlenih in njihovem doseganju boljših organizacijskih rezultatov. 

Razmišljanje o zadovoljstvu zaposlenih se ni mnogo spremenilo, spremenili so se predvsem 

pogledi in razumevanje, da zadovoljstvo zaposlenih ni enodimenzionalen pojav, na katerega 

vpliva samo pešĉica dejavnikov, temveĉ je pojav, na katerega vplivata tako posameznik kot 

politika organizacije. Avtorica Mihaliĉ (2008, 4) dodaja, da je v današnjem ĉasu glavni vzrok 

odhoda zaposlenih iz organizacije nezadovoljstvo na delovnem mestu.   

Avtorji Hong, While in Bariball (2005) se strinjajo s trditvijo, da zadovoljstvo zaposlenih ni 

odvisno samo od organizacije, temveĉ tudi od vsakega posameznika, ki deluje znotraj 

organizacije. Zadovoljstvo zaposlenih je tako odvisno tudi od osebnosti, odnosa in 

priĉakovanj, ki jih ima zaposleni do delovnega mesta oz. organizacije. Delovno mesto, ki je 

enako oblikovano za dva razliĉna posameznika, lahko na enega zaposlenega vpliva negativno 

(nezadovoljstvo, ker ni moţnosti osebnega razvoja, napredovanja itd.), spet drugemu 

posamezniku enako delovno mesto predstavlja pozitivno izkušnjo (zadovoljstvo, ker je redno 

plaĉilo, ni nadur itd.). 

Avtorji Schermerhorn, Hunt in Osborn (2002, 176) zadovoljstvo zaposlenih delijo na pet 

poglavitnih dejavnikov, ki v najveĉji meri vplivajo na zadovoljstvo na delovnem mestu. (1) 

Delovno mesto – odgovornost na delovnem mestu oz. soodloĉanje, zanimivost dela in 
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moţnost osebnega razvoja; (2) Odnosi z nadrejenimi – tehniĉna in moralna podpora s strani 

nadrejenih; (3) Odnosi s sodelavci – druţbena harmonija in medsebojno spoštovanje; (4) 

Napredovanje – moţnosti razvoja lastne kariere; (5) Plaĉilo – praviĉno plaĉilo in ustrezni 

dodatki na vrednost, ki jo zaposleni prinaša organizaciji. Posplošeno bi lahko opredelili 

dejavnike zadovoljstva zaposlenih kot ţelja po pripadnosti in ţelja po doseganju odliĉnih 

rezultatov znotraj organizacije. 

Spector (1997) je zgoraj omenjenim dejavnikom zadovoljstva dodal še štiri dejavnike, za 

katere meni, da se jim organizacija mora posveĉati oz. omogoĉiti zaposlenim zadovoljevanje 

le-teh. Spector je dodatno opredelil sledeĉe dejavnike: (1) Nagrajevanje – materialno in 

nematerialno; (2) Spodbuda – prepoznavanje uspešnega delovanja zaposlenih; (3) Politika 

organizacije – vrednote in postopki, ki so vidni znotraj organizacije; (4) Komunikacija – naĉin 

komuniciranja s sodelavci in z nadrejenimi.  

Zadovoljstvo zaposlenih je pozitiven obĉutek, ki ga posameznik obĉuti na delovnem mestu. 

Pri razumevanju zadovoljstva zaposlenih je potrebno razumeti, kako pozitiven obĉutek oz. 

zadovoljstvo zaposlenih nastane. Zato v nadaljevanju predstavljamo teorije o vplivu potreb na 

zadovoljstvo zaposlenih, kot kljuĉno vlogo pri razumevanju zadovoljstva zaposlenih. 

2.1 Vpliv posameznikovih potreb na zadovoljstvo zaposlenih 

Avtorja Griffin in Moorhead (2014, 194) menita, da je odnos med zaposlenimi in organizacijo 

kljuĉnega pomena pri razumevanju zadovoljstva zaposlenih. Zaposleni v organizaciji s svojim 

trudom, znanjem, lojalnostjo, spretnostjo, ĉasom in kompetencami prispevajo k boljšim 

organizacijskim rezultatom. V zameno zaposleni priĉakuje plaĉilo, varnost zaposlitve, 

ugodnosti, karierne priloţnosti, status in moţnost napredovanja. Veĉ potreb, ko bo lahko 

zaposleni zadovoljeval v organizaciji, bolj bo motiviran in zadovoljen na delovnem mestu. 

Avtorja Robbins in Judge (2013) dodajata, da se zaposleni ne razlikujejo samo po spolu, 

starosti, vrednotah, rasi, osebnosti, temveĉ tudi po potrebah in priĉakovanjih, ki jih imajo do 

organizacije. Organizacija mora oblikovati organizacijsko okolje, ki bo omogoĉilo vsakemu 

posamezniku zadovoljevanje svojih potreb. 

Schermerhorn, Hunt in Osborn (2002, 178) so v svoji knjigi predstavili v modelu zadovoljstva 

zaposlenih (slika 1), kako posameznik ter organizacijsko okolje vplivata na dosego 

zadovoljstva zaposlenih. Posameznik, ki vstopi oz. deluje v organizaciji, ţeli zadovoljiti svoje 

potrebe (plaĉa, varnost sluţbe, napredovanje itd.), ki se razlikujejo od drugih zaposlenih, na 

podlagi osebnosti, odnosa in priĉakovanj posameznikov. 

Maslow (1943) je potrebo definiral kot obĉutek nelagodja, ki motivira posameznika, da izvaja 

aktivnosti oz. korake, ki bi nelagodje ublaţili oz. zadovoljili. Poudarja, da ko se ena potreba 

zadovolji, posameznik obĉuti nelagodje po zadovoljevanju drugih potreb, ki so na lestvici 
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višje. Potrebe je definiral iz biološkega vidika. V svojem ĉlanku »A Theory of Human 

Motivation« poudarja dejstvo, da na potrebo posameznika vplivata tudi kulturni in situacijski 

vidik. Potrebe je delil v pet skupin, ki si sledijo po pomembnosti: 

1. Fiziološke potrebe (hrana, voda, spanje itd.). 

2. Potreba po varnosti (finance, lastnina, zdravje itd.). 

3. Potreba po ljubezni in pripadnosti (prijateljstvo, druţina, intimnost itd.). 

4. Potreba po spoštovanju (samospoštovanje, samozavest, spoštovanje drugih itd.). 

5. Potreba po samouresniĉenju (etika, ustvarjalnost, reševanje problemov itd.). 

Schermerhorn, Hunt in Osborn (2002, 178) poleg posameznika opredeljujejo vlogo 

organizacije. Vloga organizacije je oblikovanje delovnega okolja, ki bo zaposlenim nudilo 

priloţnost, da potrebe zadovoljijo. Ĉe posameznik ĉuti potrebo po napredovanju znotraj 

organizacije in je za to tudi motiviran (vloţi veĉ truda v opravljanje svojih delovnih 

obveznosti), vendar mu organizacijsko okolje prepreĉuje zadovoljevanje tovrstne potrebe 

(napredovanje ni na vidiku), bo zaposleni  nezadovoljen na delovnem mestu. 

 

Slika 1: Model zadovoljstva zaposlenih 

Vir: Schermerhorn, Hunt in Osborn 2002, 176 

Po besedah Maslowa (1943) je vsak posameznik enak po potrebah, ki jih obĉuti, vendar ni 

vsak posameznik v isti fazi zadovoljevanja potreb. Doloĉen posameznik ţeli zadovoljiti 

potrebo po ljubezni in pripadnosti, spet drugi po samouresniĉevanju. Zagovarjal je teorijo, da 

se organizacije morajo sistematiĉno lotiti zadovoljevanja potreb zaposlenih in, da jim takšen 

pogled omogoĉa razumevanje, da so zaposleni med seboj razliĉni in imajo drugaĉne potrebe. 

Potreba je naravni motivator in nezadovoljena potreba naravno vzbudi nezadovoljstvo 

posamezniku. 

Potreba je kljuĉni element pri razumevanju zadovoljstva zaposlenih. Vsak posameznik v 

organizaciji ţeli zadovoljiti svoje potrebe in pridobiti pozitiven obĉutek ter stališĉa do 

organizacijskega okolja. V primeru, da posameznikove potrebe niso zadovoljene, je velika 

verjetnost, da bo takšen posameznik obĉutil nezadovoljstvo na delovnem mestu. Potrebe se 
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med posamezniki razlikujejo, zato v nadaljevanju predstavljamo teoretiĉna izhodišĉa, kateri 

elementi vplivajo na posameznikovo raznolikost potreb. 

2.2 Vpliv posameznika v organizaciji na zadovoljstvo zaposlenih 

Na potrebe zaposlenih v organizaciji vpliva veĉ dejavnikov. Zaposleni s svojo osebnostjo, z 

odnosom do delovnega mesta in s priĉakovanji oblikuje potrebe, ki jih ţeli zadovoljevati 

skozi organizacijsko delovanje. Organizacija ţeli razumeti zaposlenega in njegove potrebe, 

ker lahko laţje vpliva na dejavnike zadovoljstva zaposlenih in zadovolji tiste potrebe 

zaposlenih, ki so za zaposlene pomembne (Schermerhorn, Hunt in Osborn 2002). 

2.2.1 Osebnost posameznika 

Na posameznikovo delovanje znotraj organizacije vpliva njegova osebnost. Posameznikova 

osebnost je kombinacija bioloških dejavnikov (geni) in situacijskih dejavnikov (ţivljenjske 

izkušnje). Osebnost je vodilo, na kakšen naĉin posameznik ĉuti, razmišlja in deluje v okolju. 

Oblikuje posameznikovo ţeljo po kariernih priloţnostih, zadovoljstvu na delovnem mestu, 

stresu in delovni uspešnosti. Posameznikova osebnost vpliva na potrebe, ki jih posameznik 

obĉuti znotraj organizacije in jih skozi organizacijsko delovanje ţeli zadovoljiti. Organizacija 

mora razumeti svoje zaposlene, da laţje snuje strategije in oblikuje delovno okolje v skladu s 

priĉakovanji oz. potrebami svojih zaposlenih. Teţava organizacije je v tem, da ţeli zadovoljiti 

potrebe zaposlenih sistematiĉno in na enak naĉin, ĉeprav se potrebe posameznikov razlikujejo 

(George in Jones 2012, 39). 

Avtorja George in Jones (2012, 70) opredeljujeta pet tipov osebnosti, ki jih je moĉ zaznati pri 

zaposlenih v organizacijskem okolju in vplivajo na potrebe zaposlenih. 

 Ekstravertnost je tip osebnosti, ki pozitivno sprejema samega sebe in druge ljudi v okolju. 

Pomembni so jim prijateljski odnosi in so druţbeno usmerjeni. Potreba, ki jo ţelijo 

zadovoljiti v sklopu organizacijskega delovanja, so dobri medsebojni odnosi s sodelavci in 

z nadrejenimi ter medsebojno spoštovanje. 

 Nevroticizem je tip osebnosti, ki samokritiĉno in kritiĉno sprejema okolje, v katerem se 

nahaja ter negativno gleda na posameznike v okolju. Osebe imajo teţave s samopodobo 

oz. imajo obĉutek, da niso sposobne opraviti delovnih nalog, kljub svojim izkušnjam. 

Hitreje obĉutijo stres na delovnem mestu. Potreba, ki jo ţelijo zadovoljiti v sklopu 

organizacijskega delovanja, je spodbuda s strani sodelavcev oz. nadrejenih. 

 Podloţnost je tip osebnosti, ki pozitivno sprejema druge ljudi v okolju in se prilagaja 

druţbi. Velik poudarek dajejo na dobrobit skupnosti oz. posameznikov v skupini, zato radi 

delujejo v timih. Neradi izstopajo v druţbi oz. bolj jim prija vloga sledilca kot vodje. Ne 

obĉutijo pretirane ţelje oz. potrebe po napredovanju. Potrebe, ki jih ţelijo zadovoljiti v 
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sklopu organizacijskega delovanja, so dobri medsebojni odnosi s sodelavci in z 

nadrejenimi ter obĉutek pripadnosti organizaciji. 

 Natanĉnost je tip osebnosti, ki pazljivo in natanĉno opravlja svoje delovne naloge. 

Premore veliko mero samodiscipline in potrpeţljivosti. Potreba, ki jo ţelijo zadovoljiti v 

sklopu organizacijskega delovanja, je delovna uspešnost, ki je povezana z napredovanjem 

in s prejemanjem nagrad. Potrpeţljivo ĉakajo na svojo priloţnost. 

 Znanje in izkušnje je tip osebnosti, ki temelji na kreativnosti, sprejemanju odgovornosti in 

testiranju svojih zmoţnosti. Hitro se naveliĉajo delovnih obveznosti. Neradi se prilagajajo 

organizacijskemu okolju. Ţelijo, da se organizacijsko okolje prilagaja njim. So 

nepotrpeţljivi pri zadovoljevanju svojih potreb, zato ţelijo hitro napredovati in pridobivati 

novo znanje (izobraţevanje). Potrebe, ki jih ţelijo zadovoljiti v sklopu organizacijskega 

delovanja, so raznolikost dela, izobraţevanje in moţnost napredovanja znotraj 

organizacije. 

2.2.2 Odnos posameznika 

Odnos posameznika je odraz njegovega obnašanja oz. delovanja v organizaciji. Opredelimo 

ga lahko kot skupek prepriĉanj in vrednot, ki jih posameznik ima do specifiĉne ideje, situacije 

ter do drugih posameznikov. Predstavlja naĉin posameznikovega izraţanja obĉutkov do 

okolja, v katerem se nahaja. V primeru, da zaposleni verjame, da je premalo plaĉan, bo 

spremenil odnos do dela in bo svoje delo opravljal malomarno, manj natanĉno in z manj truda 

oz. energije (Griffin in Moorhead 2012, 72). 

Griffin in Moorhead (2012, 73) omenjata tri dejavnike, ki sestavljajo odnos posameznika do 

organizacije: (1) Kognitivno dojemanje situacije, na podlagi katere posameznik oblikuje 

prepriĉanje o resnici in realnosti, ĉeprav je dojemanje resnice lahko varljivo. Posameznik, ki 

vstopi v organizacijo, lahko kognitivno dojema organizacijo kot organizacijo, v kateri je 

moţnost napredovanja in izobraţevanja, ĉeprav v resnici temu ni tako. Na podlagi 

kognitivnega dojemanja resnice se bo posameznikov odnos odraţal v njegovih dejanjih. (2) 

Uĉinek kognitivnega dojemanja predstavljajo obĉutki, ki jih posameznik ima do doloĉene 

situacije in jih izraţa v okolju. V primeru, da posameznik verjame, da organizacija omogoĉa 

napredovanje, bo v okolju izraţal pozitivne obĉutke do organizacije in utrdil resnico, ki jo 

dojema. (3) Namen posameznika je skupek kognitivnega dojemanja in uĉinka (izraţanja 

pozitivnih obĉutkov), ki predstavlja smer gibanja posameznika oz. na kakšen naĉin se bo ta 

vedel v organizaciji. V primeru, da posameznik kognitivno dojema organizacijo kot 

organizacijo, v kateri lahko napreduje in v okolju izraţa obĉutke do le-te, bo v sklopu 

organizacijskega okolja deloval bolj motivirano in uĉinkovitejše opravljal svoje delovne 

naloge. 

Stres kognitivnega dojemanja resnice nastane, ko posameznik pridobi informacije iz okolja, ki 

so med seboj nasprotne. V primeru, da posameznik verjame, da organizacija omogoĉa 



 

15 
 

poveĉanje plaĉe zaposlenim, po drugi strani, pa ni vsak zaposleni deleţen poveĉanja plaĉe, 

kljub uĉinkovitemu organizacijskemu delovanju, posameznik obĉuti nelagodje, ker ne ve, 

kako bi se odzval na nastalo situacijo oz. kako bi se obnašal v organizacijskem okolju (Griffin 

in Moorhead 2012, 72–73). 

Sprememba odnosa posameznika do organizacije nastane, ko posameznik o doloĉeni situaciji 

pridobi nove informacije, ki ustvarijo novo kognitivno dojemanje resnice. Velikokrat 

organizacije spreminjajo odnos posameznika z manipuliranjem resnice. Omenjajo moţnost 

napredovanja, da posameznik kognitivno sprejema organizacijo, jo zagovarja s svojimi 

obĉutki in usmerja svoja dejanja k bolj produktivnemu delu. Manipuliranje resnice s strani 

organizacije ima kratkoroĉen uĉinek, ker posameznik s ĉasom drugaĉe kognitivno sprejema 

organizacijo, ĉe mu napredovanje v resnici ni bilo omogoĉeno. Prav tako se odnos spremeni, 

ĉe posameznik spremeni pomembnost svojih potreb. V primeru, da je posameznik v ţivljenju 

finanĉno preskrbljen, bo potreba povišanje plaĉe manj pomembna in kognitivno dojemanje 

resnice bo nevtralno oz. manj pomembno (Griffin in Moorhead 2012, 72–73). 

Za organizacijo je pomembno opazovanje odnosa zaposlenih do organizacije in dela, ker s 

tem lahko pridobi vpogled v posameznikovo dojemanje organizacije. Odnos posameznika je 

dober indikator potreb, ki jih organizacija zadovoljuje svojim zaposlenim. Boljši odnos, kot 

imajo zaposleni do organizacije, veĉ potreb zaposlenih organizacija zadovoljuje. Tak so 

zaposleni bolj zadovoljni na delovnem mestu. Najboljši pokazatelji odnosa zaposlenih do 

organizacije so zadovoljstvo na delovnem mestu, lojalnost in vkljuĉenost zaposlenih v 

organizacijske aktivnosti. 

2.2.3 Pričakovanja zaposlenih 

Priĉakovanja zaposlenih je proces posameznika, ki interpretira informacije v okolju, v 

katerem se nahaja. Za organizacijo je pomembno razumevanje priĉakovanj zaposlenih, da 

laţje pridobijo informacije o potrebah zaposlenih in jih skozi organizacijsko okolje 

zadovoljujejo. Posamezniki imajo razliĉna priĉakovanja do organizacije. Nekateri priĉakujejo 

napredovanje, spet drugi priĉakujejo vkljuĉenost v izobraţevanja (Starbuck in Mezias 1996). 

Griffin in Moorhead (2012) delita proces priĉakovanja zaposlenih na selektivna priĉakovanja 

in priĉakovanja vezana na stereotipe. (1) Selektivna priĉakovanja so priĉakovanja, ki jih 

posameznik pridobi iz organizacijskega okolja. V primeru, da je zaposleni produktiven v 

primerjavi s sodelavci, priĉakuje od nadrejenega spodbudo, pohvalo in nagrado. Vloga 

organizacije je prepoznati tovrstne zaposlene in jim omogoĉiti oz. zadovoljiti potrebo po 

spodbudi oz. nagradi, ker v nasprotnem primeru bo zaposleni ĉutil nezadovoljstvo na 

delovnem mestu. (2) Stereotipna priĉakovanja so vezana na priĉakovanja, ki jih zaposleni 

formulira na podlagi informacij drugih posameznikov. Tako priĉakovanje ni oblikovano iz 

posameznikovega videnja situacije oz. okolja, temveĉ na podlagi mnenja drugih 
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posameznikov. V primeru, da posameznik od zaposlenih ugotovi, da so bolje plaĉani kot on, 

bo ustvaril priĉakovanje oz. potrebo po poveĉanju plaĉe. Stereotipna priĉakovanja so varljiva, 

saj lahko izvirajo iz napaĉne interpretacije organizacijskega okolja oz. drugi posamezniki, 

lahko širijo informacije, ki so neresniĉne. 

Robbins in Judge (2013) dodajata, da je za organizacijo pomembno poznavanje priĉakovanj 

zaposlenih. Organizacija ţeli pridobiti informacije, ĉe lahko zadovolji priĉakovanja oz. 

potrebe zaposlenih. V primeru, da posameznik ţeli veĉjo plaĉo in mu organizacija to ne more 

zadovoljiti, bo posameznik nezadovoljen na delovnem mestu. 

Vsak posameznik v sklopu organizacijskega delovanja ţeli zadovoljiti iste potrebe, vendar si  

posamezniki med seboj niso enaki, kar privede do razlikovanja potreb med posamezniki. 

Posameznikova osebnost, odnos posameznika in posameznikova priĉakovanja vplivajo na 

raznolikost potreb med posamezniki. Razumevanje potreb, lahko organizaciji omogoĉi, da 

spozna svoje zaposlene in snuje strategije oblikovanja organizacijskega okolja. Razumevanje 

posameznikovih potreb je zaĉetni ĉlen zadovoljstva zaposlenih. V nadaljevanju predstavljamo 

teorije motivacije in kakšen vpliv ima motivacija na zadovoljstvo zaposlenih. 

2.3 Vpliv motivacije posameznika v organizaciji na zadovoljstvo zaposlenih 

McShane in Glinow (2008) definirata motivacijo kot prostovoljno delovanje oz. smer vsakega 

posameznika, ki ţeli zadovoljiti svoje potrebe. Pogaĉnik (1997, 13) deli motivacijo na dva 

dela, in sicer na motiviranost zadovoljevanja bioloških in motiviranost zadovoljevanja 

socialnih potreb oz. motivov. Maslow (1943) dodaja, da motivacija izvira iz potreb 

posameznika, ki jih s svojim delovanjem ţeli zadovoljiti. Po besedah Robbins in Judge (2013) 

je motivacija ciljno usmerjena in vsak posameznik je znotraj organizacije drugaĉe motiviran. 

Najprej ima posameznik potrebo (cilj), ki jo je motiviran zadovoljiti. Ko to doseţe, ĉuti 

zadovoljstvo na delovnem mestu. 

Lipiĉnik in Moţina (1993, 37) delita motivacijo v tri skupine, in sicer na (1) primarni biološki 

motivi, (2) primarni socialni motivi in (3) sekundarni motivi. Trdita, da je posameznik 

motiviran pri zadovoljevanju svojih potreb, ki izhajajo iz bioloških motivov (hrana, voda itd.) 

ter primarnih socialnih motivov (potrebo po uveljavitvi, po ljubezni itd.). Prav tako omenjata, 

da sekundarni motivi izhajajo iz interesov in stališĉ, torej iz osebne narave posameznika in ne 

iz organizacijskega delovanja. 

Auer in Antonĉiĉ (2009) omenjata funkcijo managementa, da oblikuje organizacijsko okolje, 

ki bo vplivalo pozitivno na zaposlene ter da bodo z veseljem opravljali svoje delo. Maslow 

(1998) dodaja, da za uspešno oblikovanje organizacijskega okolja mora management najprej 

razumeti in poznati posameznika ter njegove potrebe, ker samo v tem primeru bo znal 

oblikovati organizacijsko okolje, ki bo motivacijske narave za posameznika. Meni, da se 

organizacije preveĉ posveĉajo oblikovanju okolja, kateremu je temelj zadovoljevanje 
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organizacijskih potreb (uspešnost) in pozabljajo na posameznika v organizaciji. Takšen naĉin 

razmišljanja izhaja predvsem iz mnenja, da motivacija po delu ni naravna oz. je organizacija 

tista, ki mora vplivati na posameznikovo motivacijo. 

Agle in Caldwell (1999) podajata kritiĉno mnenje Maslowe teorije potreb in poudarjata, da so 

potrebe sestavni del posameznika, vendar vsak posameznik drugaĉe dojema oz. vrednoti svoje 

potrebe. Doloĉenemu posamezniku je status bolj pomemben kot odnosi s sodelavci, kljub 

temu da ima vsak posameznik potrebo po obeh. Maslowa teorija motivacije omenja, da bo ĉez 

ĉas vsak posameznik v organizacijskem okolju ţelel zadovoljiti enake potrebe. Vendar v 

praksi vidimo, da so nekateri posamezniki kljub vsem priloţnostim v organizacijskem okolju 

nemotivirani. Samouresniĉevanje je ĉlovekova potreba, vendar nekateri posamezniki ne ţelijo 

napredovati oz. se dodatno izobraţevati. Avtorja sta kot glavni razlog navedla, da vsak 

posameznik drugaĉe vrednoti svoje potrebe. Vsak posameznik je osredotoĉen na 

zadovoljevanje potreb, vendar ni vsaka potreba enako pomembna za vsakega. Posameznik ne 

ţeli zadovoljevati vseh potreb, temveĉ samo tiste, ki so njemu najbolj pomembne. 

Lawrence in Nohria (2002) sta podala novo teorijo razumevanja posameznikove motivacije. 

Podala sta teorijo motivacije, ki sta jo imenovala »Four Drive Theory«. Osredotoĉa se na 

motivacijo, ki jo vsak posameznik v ţivljenju obĉuti in je sestavljena iz štirih delov: 

 Motivacija po pridobivanju – motivacija po materialnih dobrinah in osebnih izkušnjah. Ni 

vezana samo na hrano in vodo, temveĉ predvsem na status in prepoznavnost v druţbi. 

Poudarja, da je najveĉji motivacijski faktor posameznika, da doseţe višji poloţaj v druţbi 

v primerjavi z ostalimi posamezniki. Posameznika ne motivira samo zadovoljitev potreb, 

temveĉ ga motivira konkurenĉni faktor v primerjavi z drugimi. 

 Motivacija po povezovanju – motivacija po druţenju in ustvarjanju dobrih odnosov z 

drugimi posamezniki. Motivacija po povezovanju pojasni, da je posamezniku pomemben 

ugled v druţbi. Posameznik je motiviran po povezovanju z drugimi posamezniki, s 

katerimi lahko sodeluje in poslediĉno dosega boljše organizacijske rezultate. 

 Motivacija po znanju – motivacija po razumevanju samega sebe in okolja, v katerem 

posameznik deluje. V raziskavi iz leta 1954, ki so jo izvedli Bexton, Heron in Scott (1954) 

so ugotovili, da posameznik ne glede na pomembnost informacij oz. znanja, ţeli 

pridobivati stališĉa, mnenje in razumevanje okolja. Tudi ĉe so informacije nepomembne 

za posameznikov obstoj. 

 Motivacija po obrambi – motivacija po obrambi posameznika fiziĉno in psihiĉno. 

Posameznik je motiviran tudi po obrambi materialnih stvari, vrednot in odnosov z drugimi 

posamezniki. Motivacijo po obrambi posameznik zaĉuti, ko se poĉuti ogroţenega. 

Lawrence in Nohria (2002) dodajata, da so prve tri skupine motivacije proaktivne, kar 

pomeni, da išĉemo priloţnosti v okolju, da potrebe zadovoljimo. Motivacija po obrambi je 

sproţena samo v primeru obĉutka ogroţenosti s strani drugih posameznikov oz. okolja. 

Motivacijska teorija se izogne razumevanju potreb posameznikov v smislu hierarhije, temveĉ 
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se osredotoĉa na razumevanje motivacije zadovoljevanja potreb v skladu z okoljem. 

Omenjata, da na potrebe posameznikov vplivajo osebne izkušnje, kulturne vrednote in 

vztrajnost.  

Motivacija je smer gibanja posameznika, ki posamezniku zadovoljevanje svojih najbolj nujnih 

potreb v sklopu organizacijskega delovanja. Za organizacijo je bistvenega pomena, da 

oblikuje organizacijsko okolje, kjer se bodo posamezniki lahko med seboj povezovali, 

pridobivali novo znanje, imeli materialne in nematerialne ugodnosti ter imeli priloţnost 

braniti svoje vrednote, prepriĉanja ter stališĉa. Za organizacijo ni smiselno oblikovati okolja, 

kjer bodo posamezniki lahko zadovoljili vse potrebe, temveĉ samo tiste najnujnejše. V 

nadaljevanju predstavljamo, kako stil vodenja vpliva na zadovoljstvo zaposlenih oz. na 

kakšen naĉin stil vodenja omogoĉa posameznikom v organizaciji, da zadovoljujejo svoje 

potrebe, ki jih imajo znotraj organizacije. 

2.4 Vpliv stila vodenja na zadovoljstvo zaposlenih 

Lipiĉnik in Moţina (1993, 90) opredeljujeta vodenje kot sestavni del managementa. Vodenje 

ţeli vplivati na ljudi, jih usmerjati in motivirati, da bi posamezniki v organizaciji najbolj 

uĉinkovito opravljali svoje delovne obveznosti. Poudarjata, da je pomembno razumevanje 

razlike med naĉinom vodenja in stilom vodenja. Naĉin vodenja je strategija oz. tehnika, s 

pomoĉjo katere ţeli organizacija iz svojih zaposlenih iztrţiti najveĉ. Stil vodenja je vedenje in 

odnos vodje do svojih podrejenih. Posamezniki v organizaciji so tisti, ki podpirajo oz. 

sprejmejo stil vodenja, kateri jim prinaša najveĉjo korist. V primeru, da bo vodja ţelel vsiliti 

svoj stil vodenja, ki ne bo dobro sprejet pri podrejenih, bo organizacija imela teţave pri 

zadovoljstvu zaposlenih. 

Lipiĉnik in Moţina (1993, 91) opredeljujeta naslednje naĉine vodenja: (1) vodenje z 

izjemami, (2) vodenje s pravili, (3) vodenje z motiviranjem, (4) vodenje s soudeleţbo, (5) 

vodenje z delegiranjem in (6) vodenje s cilji. 

Mullins (1998) meni, da je stil vodenja odvisen od osebnosti vodje, zato stile vodenja deli na 

(1) Avtokratski stil vodenja, kjer ima vodja vso moĉ odloĉanja in sam sprejema odloĉitve. (2) 

Demokratski stil vodenja, kjer vodja vkljuĉuje svoje podrejene v odloĉitve. (3) Razvijalski stil 

vodenja, kjer vodja v vseh pogledih organizacijskega delovanja vkljuĉuje podrejene v 

soodloĉanje. Lipiĉnik in Moţina (1993, 92) poleg zgoraj omenjenih dodajata naslednje stile 

vodenja, ki so najbolj pogosto prisotni v organizacijskem okolju. (4) Birokratski stil vodenja, 

kjer vodja zahteva strogo spoštovanje pravil organizacije. (5) Dobrohotni avtokratski stil 

vodenja, kjer je vodja usmerjen k uĉinkovitosti in nalogam, kar priĉakuje tudi od svojih 

podrejenih. (6) Izvrševalski stil vodenja, kjer vodja skozi skupinsko delo ţeli doseĉi ţelene 

rezultate. (7) Dezerterski stil vodenja, kjer vodja nima ambicij in mu je cilj doseĉi 

minimalistiĉne rezultate. (8) Misionarski stil vodenja, kjer je vodja pasiven pri komunikaciji s 
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sodelavci in se premalo posveĉa potrebam podrejenih. (9) Kompromisarski stil vodenja, kjer 

je vodja dvoliĉen, neodloĉen in mu podrejeni ne morejo zaupati. 

Yousef (2000) je v svoji raziskavi ugotovil, da stil vodenja statistiĉno vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih. Posamezniki v organizaciji so bolj zadovoljni z vodjo, ki podpira svoje podrejene, 

kot z vodjo, ki je kritiĉno usmerjen. Lipiĉnik in Moţina (1993, 93) dodajata, da je stil vodenja 

odvisen tudi od panoge, v kateri se organizacija nahaja in od osebnosti drugih posameznikov, 

ki delujejo v organizacijskem okolju. Chen in Silverthorne (2005) poudarjata, da vodja s 

pravilnim stilom vodenja lahko vpliva na veĉje zadovoljstvo, veĉjo produktivnost in manjši 

stres zaposlenih. 

Bass (1990) je preuĉeval vpliv avtokratskega, demokratiĉnega in razvijalskega stila vodenja 

na zadovoljstvo zaposlenih. Ugotovil je, da avtokratski stil vodenja statistiĉno negativno 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Razvijalski stil vodenja nima bistvenega pozitivnega ali 

negativnega vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Demokratiĉni stil vodenj pa statistiĉno 

pozitivno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Savery (1994) se strinja s trditvijo in navaja 

ugotovitev iz svoje raziskave, ki je potrdila dejstvo, da demokratiĉni stil vodenja statistiĉno 

pozitivno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Erkutlu in Chafra (2006) podajata mnenje na 

podlagi svoje raziskave, kjer sta ugotovila, da razvijalski stil vodenja negativno statistiĉno 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, poveĉuje stres in zmanjšuje lojalnost zaposlenih. 

Majcen (2001, 27) meni, da je komunikacija bistvenega pomena pri vplivu stila vodenja na 

podrejene. Poglobljena komunikacija z vodjo pripomore k boljšim medsebojnim odnosom, 

obojestranskim priĉakovanjem in moţnim izboljšavam v organizacijskem okolju. 

Izboljšavam, ki se nanašajo tudi na naĉin in stil vodenja, ki je trenutno prisoten v organizaciji. 

Majcen (2001, 54) kot glavni cilj in namen razgovora opredeljuje kot (a) moţnost vseh 

zaposlenih, da s svojimi predlogi pripomorejo k izboljšavam organizacije, (b) spoznavanje 

sodelavcev in njihovih potreb za laţje nadaljnjo vodenje podrejenih, (c) podpora kadrovski 

funkciji, da laţje opravlja svoje delo pri oblikovanju strategije izobraţevanja in (d) ustrezna 

komunikacija med vodjo in podrejenimi vpliva na izboljšanje zadovoljstva zaposlenih. Z 

rednimi razgovori med vodjo in podrejenimi imajo posamezniki moţnost izraţati mnenje, 

ideje in pripombe na delo organizacije, delo vodje in organizacijsko okolje. Poleg tega vodja 

pridobi vpogled v naĉin razmišljanja, priĉakovanja in vedenje posameznika. Vodji omogoĉa, 

da ustrezno snuje strategijo izobraţevanja in razvoja kadra ter podrejenemu predstavi vlogo, 

ki jo ima v organizaciji. 

Stil vodenja je odvisen od panoge v kateri organizacija deluje in lahko razliĉno vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih. Na zadovoljstvo zaposlenih v najveĉji meri vpliva demokratiĉni stil 

vodenja, kjer razvijalski stil nima pozitivnih oz. negativnih vplivov na zadovoljstvo 

zaposlenih. Avtokratski stil vodenja najslabše vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. V 

nadaljevanju predstavljamo vpliv zadovoljstva zaposlenih na organizacijsko uspešnost. 
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2.5 Vloga in pomen zadovoljstva zaposlenih za organizacijo 

V tem poglavju bomo na podlagi dosedanjih raziskav s podroĉja zadovoljstva zaposlenih 

podrobno predstavili, kakšen vpliv ima zadovoljstvo zaposlenih na uspešnost organizacije. 

Predstavili bomo (1) zadovoljstvo zaposlenih  vpliv na finanĉno uspešnost; (2) zadovoljstvo 

zaposlenih  odsotnost na delovnem mestu; (3) zadovoljstvo zaposlenih  stres na 

delovnem mestu; (4) zadovoljstvo zaposlenih  lojalnost zaposlenih; (5) zadovoljstvo 

zaposlenih  produktivnost zaposlenih; (6) zadovoljstvo zaposlenih  zadovoljstvo kupca. 

Ĉloveški kapital ima v sklopu organizacije najpomembnejšo vlogo, saj z intelektualnim 

kapitalom, ki ga premorejo zaposleni, organizacija uĉinkovito in inovativno deluje. 

Zadovoljni zaposleni ne predstavlja samo stanje v organizaciji, kjer se zadovoljujejo potrebe 

zaposlenih, temveĉ predstavlja predvsem napredek posameznika k zadovoljitvi višjih ciljev, 

kot so pridobivanje novega znanja, izkušenj itd. Razvoj ĉloveškega kapitala skozi 

zadovoljstvo zaposlenih nima pozitivnega uĉinka samo na posameznike znotraj organizacije, 

temveĉ tudi na organizacijo (Fitz-enz 2000). Avtorica Mihaliĉ (2006, 48) dodaja, da so 

zaposleni s svojim znanjem, z izkušnjami in inovativnostjo najveĉji kapital organizacije. 

2.5.1 Vpliv zadovoljstva zaposlenih na finančno uspešnost organizacije 

Raziskave, ki bi specifiĉno povezovale vpliv zadovoljstva zaposlenih na finanĉno uspešnost, 

ni bilo moţno zaslediti, vendar smo skozi raziskovanje literature prišli do raziskav, ki 

povezujejo odgovornost na delovnem mestu oz. moţnost soodloĉanja in uspešnost 

organizacije. Glede na to, da je odgovornost na delovnem mestu oz. moţnost soodloĉanja 

eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, lahko sklepamo, da ţe majhen 

korak v smeri zadovoljstva zaposlenih ima lahko pozitiven finanĉni vpliv na organizacijo. 

Harter in Hayes (2002) navajata raziskavo, ki je bila izvedena v okviru 50 organizacij za 

obdobje enega leta. Ugotovitve raziskave so, da so organizacije, ki svoje zaposlene 

vkljuĉujejo v soodloĉanje in svojim zaposlenim dodelijo odgovornosti,  za 19 % poveĉale 

svoj operativni prihodek in  za 28 % poveĉale dobiĉek na delnico. Prav tako so ugotovili, da 

se je v organizacijah, ki svoje zaposlene omejujejo in jim ne dovolijo samoiniciativnosti oz. 

jim ne omogoĉijo moţnost soodloĉanja, operativni prihodek zniţal za 32 % in zabeleţili so 11 

% upad dobiĉka na delnico. 

V raziskavi, ki je bila izvedena v 17-ih multinacionalkah, ki imajo sedeţ na Kitajskem, so 

ugotovili, da za 80 % zaposlenih, ki jih organizacija sistematiĉno vkljuĉuje v proces odloĉanja 

in imajo znotraj organizacije odgovornosti, obstaja manjša verjetnost, da bodo zapustili 

organizacijo. S tem se organizacija izogne dodatnim stroškom, ki bi jih imela z iskanjem 

novega potencialnega kadra, poveĉuje inovativnost in izkušen kader ostane v organizacijah, ki 
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v najveĉji meri prispeva k finanĉni uspešnosti organizacije (Hui, Wong in Tjosvold 2007, 

735–751). 

Ostroff (1992) je v svoji raziskavi skušal ugotoviti povezanost med zadovoljstvom zaposlenih 

in uspešnostjo organizacije oz. v njegovem primeru uspešnostjo šole. V raziskavo je vkljuĉil 

298 šol in 13.808 zaposlenih profesorjev. Ugotovil je, da obstaja povezanost med 

zadovoljstvom zaposlenih in uspešnostjo šole. Ĉeprav je raziskava vezana na šolski sistem, 

lahko poveţemo doloĉene ugotovitve tudi z organizacijami, ki delujejo v drugih panogah. 

Organizacije, ki imajo zadovoljne zaposlene, so tudi organizacijsko bolj uspešne in 

poslediĉno dosegajo boljše finanĉne rezultate. 

2.5.2 Vpliv zadovoljstva zaposlenih na odsotnost zaposlenih 

Odsotnost zaposlenega z delovnega mesta pomeni za organizacijo strošek. Zaposleni kljub 

temu da ni prišel v sluţbo, zaradi upraviĉenih ali neupraviĉenih razlogov, prejema plaĉo, 

ĉeprav na ta dan ne ustvarja dodane vrednosti organizaciji. Rhodes in Steers (1990) 

opredeljujeta odsotnost zaposlenega kot izogibanje delovnemu okolju, ki ustvarja 

nezadovoljstvo oz. ĉustveno boleĉino. Odsotnost zaposlenega je obiĉajno iz upraviĉenih 

razlogov, ĉetudi je v doloĉenih raziskavah moĉ zaznati, da so zaposleni, ki so slabo motivirani 

in nezadovoljni na delovnem mestu, odsotni veĉ dni kot zaposleni, ki so zadovoljni v 

organizaciji. 

V dosedanjih raziskavah je moţno ugotoviti povezanost med zadovoljstvom zaposlenih in 

odsotnostjo zaposlenih. In sicer so nezadovoljni zaposleni pogosteje odsotni kot zadovoljni 

zaposleni. Nezadovoljstvo zaposlenih ni edini dejavnik, ki vpliva na odsotnost z delovnega 

mesta, vendar je eden izmed najbolj vplivnih (Luthans 1995; Anderson 2004). 

Johns (1996) meni, da morajo biti organizacije bolj pozorne na pogostost odsotnosti 

zaposlenega kot na trajanje odsotnosti. Meni, da so zaposleni, ki so nezadovoljni na delovnem 

mestu, bolj pogosto odsotni. Ĉeprav resniĉen razlog odsotnosti organizacija teţko pozna, je 

smiselno posveĉati pozornost zaposlenim, ki pogosto izostajajo. Robbins in Judge (2013) 

opozarjata, da organizacije morajo svoje zaposlene ob odsotnosti preverjati. V primeru, da 

niso preverjani, je velika verjetnost, da bodo zaposleni izkorišĉali tovrsten sistem organizacije 

in s takšnim naĉinom spodbujajo zaposlene, da izostajajo. 

2.5.3 Vpliv zadovoljstva zaposlenih na stres zaposlenih 

Avtorji Gill, Flaschner in Shachar (2006) opredeljujejo stres kot obĉutek napetosti, ki ga 

ustvarja delovno okolje oz. organizacija, v kateri posameznik opravlja svoje delo, ko se sooĉa 

s situacijo, v kateri se morebiti še ni našel oz. se poĉuti manj zanesljivega pri opravljanju 

doloĉenih delovnih nalog. Solaymannezhad (2004) dodaja, da je stres sestavni del vsakega 
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organizacijskega okolja. Moĉ ga je zaznati v vsaki sluţbi in obiĉajno je povezan z 

odgovornostjo, ki jo zaposleni ima znotraj organizacije (veĉja odgovornost = veĉ stresa). 

Stresorji so lahko tudi pozitivne narave, saj na zaposlenega vplivajo kot motivacijski faktor. 

Motivirajo zaposlenega, da svoje delovne naloge opravi uspešno oz. v zastavljenem ĉasu. Ne 

glede na to, ĉe stresor na zaposlenega vpliva kot motivator, ima negativne posledice, saj 

obremeni posameznika in vpliva na posameznikovo razpoloţenje (samopodobo). Po eni strani 

stres vpliva negativno na zaposlene v organizaciji, po drugi strani pa negativno vpliva tudi na 

uspešnost organizacije, saj zaposleni v veĉini primerov, ko obĉuti stres, ni enako produktiven 

in s tem organizaciji ne ustvarja priĉakovane vrednosti. 

Robbins in Judge (2013) opredeljujejo najbolj pogoste stresorje, ki so prisotni v delovnem 

okolju in ki negativno vplivajo na zaposlenega. (1) Delovne naloge – sooĉanje z nalogami, ki 

so prevelik zalogaj, oz. opravljati naloge, ki ne predstavljajo izziv za zaposlenega. (2) Vloga v 

organizaciji – zaposleni nima specifiĉno doloĉene vloge znotraj organizacije, ne ve, kaj se od 

njega priĉakuje in kako se meri njegova uspešnost na delovnem mestu. (3) Preobremenjenost 

– zaposleni ni v stanju, da uspešno in kakovostno opravi veĉ nalog skupaj. (4) Etiĉni vidik v 

organizaciji – zaposleni  v sklopu organizacijskega delovanja krši zakon oz. osebne vrednote. 

(5) Medsebojni konflikti – zaposleni opravlja delo v kolektivu, v katerem nima dobrih 

odnosov. (6) Karierni razvoj – zaposleni napreduje prehitro in se poĉuti nezmoţnega za 

opravljanje dela oz. zaposleni napreduje poĉasi in ĉuti, da stagnira. (7) Fiziĉno okolje 

organizacije – nezmoţnost opravljanja dela zaradi okolice (hrup, umazanija, pomanjkanje 

zasebnosti itd.). 

Avtorja Fletcher in Payne (1980) sta v svoji raziskavi ugotovila povezanost zadovoljstva 

zaposlenih s stresom zaposlenih. Ugotovila sta, da lahko nezadovoljstvo na delovnem mestu 

pripelje do stresa na delovnem mestu. Vendar ni nezadovoljstvo edini dejavnik, ki vpliva na 

stres. Podala sta mnenje, da nezadovoljni zaposleni v sklopu organizacijskega delovanja 

obĉutijo veĉjo stopnjo stresa, kot zaposleni, ki so v organizacijskem okolju zadovoljni. Avtor 

Vinokur Kaplan (1991) dodaja, da obstajajo drugi dejavniki, ki vplivajo na stres, vendar so 

neprimerno manj vplivni. Cummins (1990) poudarja, da je stres eden izmed veĉjih 

dejavnikov, ki spodbudi zaposlenega, da zapusti sluţbo. S tem ustvari dodatne stroške 

organizaciji, ki mora zamenjati kader, ki je zapustil organizacijo. 

Zadovoljstvo zaposlenih vpliva na stres. Zanima nas, kako stres vpliva na produktivnost 

zaposlenih. Khattak in drugi (2011) menijo, da ima stres zelo negativen vpliv na 

produktivnost zaposlenih, saj zaposleni, ki obĉutijo stres na delovnem mestu, ne dosegajo 

priĉakovanj, ki jih ima organizacija do njih. Ismail in Hong (2011) dodajata, da organizacije, 

ki temeljijo na storitveni dejavnosti, so še obĉutljivejše na povezanost stresa s produktivnostjo 

zaposlenih. Pediwal (2011) opozarja, da so zaposleni, ki so pod stresom, pogosto in dalj ĉasa 

odsotni. S tem organizacija izgublja vrednost, ki bi jo sicer zaposleni ustvarjal. 

Solaymannezhad (2004) dodaja, da so dosedanje raziskave ugotovile povezanost 
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nezadovoljstva zaposlenih s stresom. Vendar meni, da je teţko meriti, kako stres vpliva na 

posameznika v organizaciji in njegovo produktivnost. Stres je stanje, ki je vidno oz. se obĉuti 

samo pri posamezniku, pri katerem nastane.  Zato  je stres teţko povezovati s produktivnostjo. 

Shahzad in drugi (2011) po drugi strani menijo, da je stres pozitivno stanje zaposlenega, ki ga 

motivira, da doseţe boljše organizacijske rezultate in menijo, da je glavni dejavnik, ki izboljša 

produktivnost. 

2.5.4 Vpliv zadovoljstva zaposlenih na lojalnost zaposlenih 

Veĉina organizacij vidi zaposlene kot investicijo, ki bo s svojim delom izboljšala 

organizacijske rezultate in dodala dodano vrednost organizaciji. Zato organizacije ţelijo 

pridobiti kader, ki bo lojalen in v organizaciji ostal dalj ĉasa. Zato se posveĉajo oblikovanju 

delovnega okolja, ki bo pripomoglo k zadovoljstvu zaposlenih. Veĉ ĉasa, ko zaposleni deluje 

v organizaciji, veĉjo vrednost predstavlja in veĉ priĉakuje v zameno s strani organizacije. 

Tovrsten kader je tudi teţje zadovoljiti kot kader, ki je pred kratkim prišel v organizacijo. 

Teţave, ki jih lahko povzroĉi odhod kljuĉnega kadra, so lahko tako finanĉne (iskanje novega 

kadra), kot tudi teţave z izgubo znanja (znanje, ki ga je imel zaposleni, je vzel s seboj). 

Kljuĉnega pomena pri izboljšanju lojalnosti zaposlenih so izobraţevanja, bonusi in 

napredovanja. S tem organizacija ţeli zadovoljiti posameznike in jih odvrniti od tega, da 

menjajo sluţbo (Waqas idr. 2014, 143).  

Lojalnost zaposlenih lahko definiramo kot pripravljenost zaposlenih, da delujejo v 

organizaciji in se po najboljših moĉeh trudijo ustvariti vrednost, ki jo organizacija ustvarja 

zaposlenemu v zameno (plaĉa in druge ugodnosti). Zaposleni ne obĉuti potrebe po iskanju 

druge sluţbe (Waqas idr. 2014, 143). 

V raziskavi, ki jo je izvedel Jawahar (2006), je ugotovil povezanost med zadovoljstvom 

zaposlenih in lojalnostjo zaposlenih. Obstaja moĉna povezanost lojalnosti zaposlenih, ko jim 

je omogoĉeno napredovanje, nagrajevanje, spodbuda in ustrezno delovno okolje. Bolj ko so 

zaposleni zadovoljni v organizaciji, bolj so lojalni in ne ţelijo iskati nove sluţbe. Poudarja, da 

se vodstveni kader mora zavedati, da se lojalnost pridobi z aktivno udeleţbo zaposlenih v 

soodloĉanju in z nudenjem podpore zaposlenim. Avtor Shaw (1999) v svoji raziskavi potrjuje 

povezanost zadovoljstva zaposlenih z lojalnostjo zaposlenih. Poudarja, da je zaposlenim 

potrebno omogoĉiti pridobivanje novega znanja in uporabo le-tega v namen izboljšanja 

organizacije. Organizacije se na ta naĉin izognejo najveĉji izgubi, ki jih lahko prizadene, to je 

izguba znanja oz. kljuĉnega kadra organizacije. 
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2.5.5 Vpliv zadovoljstva zaposlenih na produktivnost zaposlenih 

Dosedanje raziskave, ki so bile izvedene v povezavi zadovoljstva zaposlenih s 

produktivnostjo zaposlenih, so predvsem ugotavljale, kako posamezni dejavnik zadovoljstva 

zaposlenih vpliva na produktivnost. Npr. ĉe je posameznik v organizaciji deleţen povišanja 

plaĉe, kako se to odraţa na produktivnosti ostalih zaposlenih. Celovite raziskave, ki bi 

vkljuĉevala vse dejavnike zadovoljstva zaposlenih (plaĉa, napredovanje, izobraţevanje, 

delovno okolje itd.), ni moĉ zaslediti (Shaikh, Bhutto in Maitlo 2012). Najveĉja teţava pri 

povezovanju zadovoljstva zaposlenih s produktivnostjo zaposlenih so dejavniki, ki so 

organizaciji neznani oz. skriti. Zaposleni lahko pridobijo zadovoljstvo na delovnem mestu ţe 

s produktivnostjo. Teţko je dokazati, da zadovoljstvo zaposlenih vpliva na produktivnost, ker 

lahko ţe sama produktivnost vpliva na zadovoljstvo zaposlenih (Judge idr. 2001). 

Bassett (1994) je preuĉeval dosedanje raziskave o zadovoljstvu zaposlenih in produktivnosti. 

Znano je, da je zadovoljen zaposleni bolj produktiven zaposleni. Vendar v raziskavah, ki jih je 

zasledil, ni moĉ zaznati moĉne povezave med zadovoljstvom in produktivnostjo (v najveĉji 

meri je statistiĉna povezanost zadovoljstva s produktivnostjo 0.30). Meni, da so dosedanje 

teorije napaĉne  in brez konkretnih dokazov posplošujejo povezanost med zadovoljstvom in 

produktivnostjo zaposlenih. V raziskavah je ugotovil, da je šibka povezanost med 

zadovoljstvom in produktivnostjo zaposlenih, vendar je ugotovil, da je moĉna povezanost 

med produktivnostjo zaposlenih in zadovoljstvom zaposlenih. Sedanje raziskave so bolj 

osredotoĉene na raziskovanje povezanosti med produktivnostjo zaposlenega in zadovoljstvom 

zaposlenega, kot na raziskovanje vpliva zadovoljstva na produktivnost. 

Avtorji Shaikh, Bhutto in Maitlo (2012) so izvedli raziskavo v banĉnem sektorju. Raziskovali 

so, kako razliĉni dejavniki zadovoljstva zaposlenih vplivajo na produktivnost. Ugotovili so, 

da sta plaĉa in moţnost napredovanja v najveĉji meri povezani s produktivnostjo zaposlenih. 

Vsi ostali dejavniki zadovoljstva zaposlenih ne vplivajo tako drastiĉno na produktivnost 

zaposlenih. 

Edwards in drugi (2008) so v svoji raziskavi ugotovili, da povišanje plaĉe, ustrezno delovno 

okolje, odnosi s sodelavci in z nadrejenimi ter napredovanje vplivajo na produktivnost 

zaposlenih. Poudarjajo, da ti dejavniki niso edini, ki bi vplivali na produktivnost. Prav tako 

omenjajo, da je šibka povezanost dejavnikov zadovoljstva na produktivnost zaposlenih. 

Avtorja Saari in Judge (2004) na podlagi lastne raziskave poudarjata, da je statistiĉna 

povezanost zadovoljstva zaposlenih na produktivnost zaposlenih 0.17. Razmišljanje, da je 

zadovoljni zaposleni bolj produktiven definirata kot namišljeno in utopiĉno za management. 
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2.5.6 Vpliv zadovoljstva zaposlenih na zadovoljstvo kupca 

Hung, Huang in Chen (2003) definirajo zadovoljstvo kupca kot oceno kupca na uspešnost in  

kakovost postreţbe oz. izdelka. Glavni izziv, predvsem storitvenih organizacij, je 

vzpostavitev okolja, kjer bo kupec ocenjeval organizacijsko uspešnost oz. kakovost postreţbe, 

kot boljšo od konkurence. Torres in Kline (2006) dodajata, da je organizacijska uspešnost v 

najveĉji meri odvisna od zadovoljstva kupca, saj s ĉasom postane lojalna stranka ter najbolj 

uĉinkovit marketinški sistem (priporoĉila drugim). 

Kermani (2013) v svoji raziskavi ugotavlja, da je zadovoljstvo zaposlenih v moĉni pozitivni 

statistiĉni povezanosti s kakovostjo postreţbe, ki je eden izmed kljuĉnih dejavnikov pri 

zadovoljstvu kupca.  Prav tako poudarja, da je zadovoljstvo zaposlenih v pozitivni statistiĉni 

povezanosti z zadovoljstvom kupca. Schneider (1973) je prišel do enakih ugotovitev ţe v 70. 

letih 20. stoletja. V svoji raziskavi je ugotovil, da obstaja moĉna povezanost zadovoljstva 

zaposlenih z zadovoljstvom kupca. Dahlgaard (1998) je v svoji raziskavi prav tako potrdil 

povezanost zadovoljstva zaposlenih na zadovoljstvo kupca. 

Pomembno se je zavedati, da je kupec pomemben dejavnik uspešnosti organizacije. Za 

management organizacije je pomembno ugotoviti dejavnike (kakovost izdelka in postreţba), 

ki vplivajo na zadovoljstvo kupca. Organizacije morajo zaĉeti razmišljati, da zadovoljstvo 

kupca lahko izboljšajo z izboljšavo zadovoljstva zaposlenih v lastni organizaciji. Majhna 

sprememba v zadovoljstvu zaposlenih lahko vpliva na boljšo finanĉno uspešnost organizacije 

in boljše odnose s kupci oz. strankami (Kermani 2013). Brooks (2000) je na podlagi svoje 

raziskave ugotovil, da je zadovoljstvo kupca od 40 % do 80 % odvisno od odnosa med 

prodajalcem in kupcem. V banĉnem sektorju je 40 % zadovoljstva kupca odvisno od odnosa 

zaposlenih s stranko. 

Zadovoljstvo zaposlenih nima pozitivnega uĉinka samo na posameznike znotraj organizacije, 

ampak tudi na organizacijsko uspešnost. Zadovoljstvo zaposlenih pozitivno vpliva na 

finanĉno uspešnost organizacije, manjšo odsotnost zaposlenih, na manjši stres zaposlenih, na 

veĉjo lojalnost zaposlenih in na konĉno zadovoljstvo kupca. Zadovoljstvo zaposlenih ne 

vpliva na produktivnost zaposlenih. Produktivnost zaposlenega je odvisna od stresa, ki ga 

obĉuti na delovnem mestu. Strokovnjaki na podroĉju managementa ĉloveških virov se tako 

osredotoĉajo na raziskovanje povezanosti stresa na produktivnost in nezadovoljstvo 

zaposlenih. Pomembno je razumeti, katere skupine dejavnikov v najveĉji meri vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih. Te v nadaljevanju tudi podrobneje predstavljamo. 
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3 DEJAVNIKI ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 

V tem poglavju podrobno predstavljamo skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih, ki so 

vodilo pri izvedbi raziskave. Zadovoljstvo zaposlenih smo raziskovali na podlagi petih skupin 

dejavnikov, in sicer (1) plaĉilni pogoji in nagrajevanje, (2) medsebojni odnosi s sodelavci in z 

nadrejenimi, (3) napredovanje, (4) delovno okolje in (5) izobraţevanje. Posamezne skupine 

dejavnikov zadovoljstva zaposlenih smo v nadaljevanju podrobneje teoretiĉno opredelili. 

The Society for Human Resource Management (2015, 3) v svoji raziskavi, ki so jo izvedli 

konec leta 2015 in je zajemala 600 zaposlenih, so predstavili dejavnike, ki v najveĉji meri 

vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Rezultate, ki so pridobili, so vezani na zaposlene v 

Ameriki in so lahko zaradi kulturnih razlik v Sloveniji drugaĉni, vendar nudijo dobro podporo 

oz. vodilo za preuĉevanje zadovoljstva zaposlenih. Dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih, so predstavili s stališĉa pomembnosti potreb, ki jih posameznik v sklopu 

organizacijskega delovanja ţeli zadovoljiti. Raziskava je zajemala 43 dejavnikov, ki vplivajo 

na zadovoljstvo zaposlenih.  Za laţje razumevanje so dejavnike zdruţili v osem skupin, in 

sicer (1) karierni razvoj posameznika, (2) ugodnosti na delovnem mestu, (3) delovno okolje 

organizacije, (4) vkljuĉenost posameznikov v organizacijsko delovanje in soodloĉanje, (5) 

pogoji vkljuĉenosti zaposlenih v soodloĉanje, (6) plaĉilni pogoji, (7) medsebojni odnosi s 

sodelavci in z nadrejenimi in (8) odnos posameznika znotraj organizacije. 

Avtorji Schermerhorn, Hunt in Osborn (2002, 176) se strinjajo pri opredelitvi poglavitnih 

skupin dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in jih delijo v pet skupin: (1) 

delovno okolje organizacije, (2) odnosi z nadrejenimi, (3) odnosi s sodelavci, (4) moţnosti 

napredovanja in (5) plaĉilni pogoji. Spector (1997) dodaja še štiri dejavnike, ki so pomembni 

pri razumevanju zadovoljstva zaposlenih. To so: (1) nagrajevanje, (2) spodbuda, (3) politika 

organizacije in (4) komunikacija. 

The Society for Human Resource Management (2015, 6) so v sklopu raziskave ţeleli 

ugotoviti, katerim potrebam posamezniki znotraj organizacije posveĉajo najveĉ pozornosti oz. 

ţelijo od organizacije, da tovrstne potrebe zadovolji. Lawrence in Nohria (2002) dodajata, da 

organizacija mora oblikovati organizacijsko okolje, ki bo zadovoljevalo najnujnejše oz. 

najbolj pomembne potrebe in menita, da za organizacijo ni smiselno oblikovati organizacijsko 

okolje, ki bi zadovoljevalo vse potrebe posameznika. 

V sliki 2 so predstavljeni podatki raziskave, ki so jo izvedli pri The Society of Human 

Resource Management (2015, 6). Predstavljenih je deset najbolj vplivnih dejavnikov, ki jih 

posamezniki ţelijo imeti zadovoljene v sklopu organizacijskega delovanja in po pomembnosti 

najbolj vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih.  
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Zanimivo je, da timsko delo in pridobivanje novega znanja, ki je relevantno za 

posameznikovo delovno mesto, po pomembnosti ne spada med deset najbolj pomembnih 

dejavnikov zadovoljstva zaposlenih (The Society for Human Resource 215, 6). 

 

Slika 2:  Deset najbolj pomembnih dejavnikov zadovoljstva zaposlenih 

Vir:  The Society for Human Resource Management 2015, 6. 

V sliki 3 je predstavljenih sedem dejavnikov zadovoljstva zaposlenih, ki so najmanj 

pomembni za posameznike v organizaciji (The Society for Human Resource 2015, 6). 

 

Slika 3: Sedem najmanj pomembnih dejavnikov zadovoljstva zaposlenih 

Vir : The Society of Human Resource Management (2015, 7). 
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Obstaja veliko razliĉnih skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih, ki v najveĉji meri 

vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Na osnovi dosedanjih teoretiĉnih izhodišĉ lahko 

razumemo in podamo ugotovitev, da obstaja pet skupin dejavnikov oz. lahko jim reĉemo tudi 

pet skupin potreb, ki jih posamezniki v organizaciji ţelijo zadovoljiti. To so: (1) plaĉilni 

pogoji in nagrajevanje, (2) medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi, (3) napredovanje, 

(4) delovno okolje in (5) izobraţevanje. V nadaljevanju podrobno predstavljamo teoretiĉna 

izhodišĉa za posamezno skupino dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. 

3.1 Skupina dejavnikov plačilni pogoji in nagrajevanje  

Zupan (2001) plaĉilne pogoje in nagrajevanje opredeljuje kot oblike izplaĉil in ugodnosti, ki 

jih je organizacija pripravljena dati posamezniku znotraj organizacije, v zameno za njegovo 

uspešno delo. Plaĉa je sestavljena iz osnovnega dela plaĉe in variabilnega dela plaĉe (dodatki 

na uspešnost itd.). Wilson (1999) dodaja, da so plaĉilni pogoji in nagrajevanje sestavni in 

bistveni del organizacije, saj zaposlenemu predstavljajo spodbudo k doseganju boljših 

organizacijskih rezultatov. Prav tako pa organizacija s sistemi plaĉ in z nagrajevanjem ţeli 

usmeriti posameznika k delovanju, ki ga organizacija priĉakuje. Vidmar (1995) meni, da so 

plaĉilni sistemi dober vir spodbujanja tekmovalnosti znotraj organizacije, poveĉevanja 

zadovoljstva in lojalnosti zaposlenih. Uhan (2000) se strinja, da je uĉinkovit plaĉilni sistem 

lahko dober motivator za posameznika, a dodaja, da je plaĉilni sistem v organizaciji odvisen 

od trţnih razmer oz. ponudbe in povpraševanja po delovni sili. Zato je za posameznika 

pomembno, da si pravilno interpretira in oblikuje priĉakovanja do organizacije, ker v 

nasprotnem primeru bo obĉutil nezadovoljstvo na delovnem mestu. 

Zupan (2001) dodaja, da je uĉinkovit plaĉilni sistem naloţba v zaposlenega, od katerega 

organizacija v prihodnje priĉakuje oz. ţeli pridobiti veĉjo korist. Po drugi strani pa plaĉilni 

sistemi v organizacijah vplivajo na kakovost ţivljenja posameznika. V primeru, da 

posameznik ne bo zadovoljen izven organizacije (s plaĉo si zadovoljuje svoje sekundarne 

potrebe), bo tovrstno razpoloţenje in odnos prinesel v organizacijo. 

Glavni namen plaĉ in napredovanja je podpreti izvajalce strategije organizacije. Najveĉji 

uĉinek, ki ga organizacija ţeli pridobiti z uĉinkovitim sistemom plaĉ in nagrajevanjem, je 

prispevati k veĉji produktivnosti svojih zaposlenih. Ko govorimo o uĉinkovitem oblikovanju 

sistema plaĉ, govorimo o treh privlaĉnostih, ki se med seboj povezujejo. (1) Notranja 

privlaĉnost – doseţemo jo z ustreznim razmerjem plaĉ v organizaciji. (2) Zunanja privlaĉnost 

– doseţemo jo z ustreznim razmerjem plaĉ in nagrad v primerjavi z drugimi organizacijami. 

(3) Poslovna privlaĉnost –  povezana je z rezultati posameznikov znotraj organizacije (Zupan 

2001). 

Risher (1999) podaja smernice, ki bi se morale odraţati v organizacijah, za ĉim bolj 

uĉinkovito izrabo plaĉilnih sistemov in sistemov nagrajevanja: 
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 Plaĉati in nagrajevati skupinsko uspešnost (oddelek) in ne posamezno. 

 Poveĉati gibljivi deleţ plaĉ, da so posamezniki pri opravljanju dela bolj produktivni. 

 Posameznike v organizaciji plaĉati po sposobnostih in zmoţnostih. 

 Raznovrstnost plaĉ in nagrad. 

 Preprost in pregleden sistem nagrajevanja. 

 Plaĉe in nagrade so konkurenĉno primerljive z drugimi organizacijami. 

 Nagrajevanje skozi celotno organizacijo in ne samo kljuĉen kader. 

Z dejstvom, da bi variabilni del plaĉe moral biti višji, se strinja tudi Breĉko (2004), ki je v 

svoji raziskavi ugotovila, da je v Sloveniji najveĉji variabilni deleţ 20 %, v bolj razvitih 

evropskih drţavah pa variabilni deleţ plaĉe doseţe tudi 80 %. S tem organizacija spodbuja, da 

si posamezniki v organizacijah sami izborijo in poveĉujejo plaĉo s produktivnostjo in z 

angaţiranostjo. 

Treven (2001) poudarja, da ima nagrajevanje enako vlogo in pomen kot plaĉa. Predstavlja 

motivacijski faktor posameznika, da svoje delo opravlja uĉinkovito in dosega boljše rezultate 

na delovnem mestu. Mihaliĉ (2006, 216) deli nagrajevanje na materialno (dodatki k plaĉi itd.), 

nematerialno (pohvale, dodatni prosti dnevi, javna pohvala pred sodelavci itd.) in bonitete 

(sluţbeni avto, parkirni prostor, sluţbeni mobilni telefon, izobraţevanje itd.). Lipiĉnik (1998) 

navaja dva glavna pomena nagrajevanja v organizacijah, in sicer (1) motiviranje posameznika 

in (2) poveĉanje pripadnosti posameznika organizaciji. Denny (1997, 122) dodaja, da se 

organizacije morajo osredotoĉati na oblikovanje sistema nagrajevanja, saj s tem izboljšujejo 

zadovoljstvo na delovnem mestu.  

Caligiuri, Lepak in Bonache (2010) v svoji raziskavi podajajo ugotovitve, da plaĉilni sistem in 

sistem nagrajevanja pozitivno vplivata na motivacijo zaposlenih in izboljšujeta zadovoljstvo 

zaposlenih. Po besedah The Society of Human Resource (2015, 16) sta dva najpogostejša 

razloga za posameznika, da zamenja sluţbo, slabi plaĉilni pogoji in neprejemanje nagrad s 

strani organizacije. Jackson in Schuler (2006) menita, da je plaĉa kratkoroĉni motivacijski 

dejavnik. Za organizacijo je pomembno oblikovati organizacijsko okolje, kjer bodo 

posamezniki v organizaciji deleţni ne samo materialnega nagrajevanja (povišanje plaĉe, 

dodatki na uspešnost itd.), temveĉ tudi nematerialnega nagrajevanja (pohvala, spodbuda itd.). 

3.2 Skupina dejavnikov napredovanje 

Auer in Antonĉiĉ (2009, 26) navajata, da organizacija mora oblikovati okolje, kjer bo vsak 

posameznik imel moţnost napredovanja, moţnost uporabljati svoje znanje, kompetence in 

sposobnosti. Napredujejo najboljši, toda vsak zaposleni mora imeti priloţnost, da pokaţe 

svoje sposobnosti. V primeru, da je organizacijsko okolje oblikovano tako, da ne napredujejo 

samo najboljši in najbolj uĉinkoviti, temveĉ posamezniki, ki so bolj priljubljeni v organizaciji, 

potem takšno okolje oz. dejavnik napredovanja izgubi svoj smisel in moĉ motiviranja. Poleg 
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tega ima takšno okolje negativen vpliv na posameznika, saj ga spodbuja, da se ne trudi po 

svojih najboljših moĉen in išĉe priloţnosti zaposlitve v drugih organizacijah. V raziskavi, ki 

so jo izvedli pri The Society of Human Resource (2015, 16), je nemoţnost napredovanja 

znotraj organizacije tretji najpogostejši razlog, zakaj posamezniki zapustijo organizacijo. 

Moţina in drugi (1998, 53) poudarjajo, da za uĉinkovito oblikovanje organizacijskega okolja, 

v katerem bo napredovanje predstavljajo motivacijski faktor in zadovoljstvo na delovnem 

mestu, mora organizacija specifiĉno doloĉiti pogoje napredovanja, na kakšen naĉin se meri 

posameznikova uspešnost in na kakšen naĉin se ocenjuje potencial posameznika v 

organizaciji. Mihaliĉ (2006) dodaja, da bi vsaka organizacija morala imeti oblikovan interni 

akt, ki natanĉno doloĉa pogoje napredovanja in je dostopen vsakemu posamezniku znotraj 

organizacije. V primeru, da tovrstne opredelitve organizacija ne izvede, lahko ustvari nerealna 

priĉakovanja posameznikov, ki menijo, da bi morali napredovati, ĉeprav ne izpolnjujejo 

pogojev. V tem primeru pri posamezniku, ki si ustvari prevelika priĉakovanja, vzbudi 

nezadovoljstvo na delovnem mestu.  

Moţina in drugi (1998, 59) opredeljujeta dva tipa oz. vrsti napredovanja, in sicer (1) 

horizontalno napredovanje in (2) vertikalno napredovanje. Horizontalno napredovanje je 

vezano na napredovanje v sklopu delovnega mesta (opravlja bolj pomembne in teţje naloge). 

Vertikalno napredovanje je napredovanje po hierarhiĉni lestvici. Z napredovanjem 

posameznik pridobi boljši status in ugled v organizaciji. Novak (2008, 152) dodaja, da se vse 

veĉ organizacij osredotoĉa na moţnost vertikalnega napredovanja zaposlenih. Zaposlenim 

nudijo moţnost sodelovanja na razliĉnih projektih in raznorazne specializacije znotraj 

organizacije. Meni, da se v prihodnje organizacije morajo osredotoĉati na sistem lastnega 

vzgajanja naslednikov, kjer je moţnost napredovanja vezana na posameznikov planiran 

osebni in karierni razvoj. Joy - Mathews, Megginson in Surtees (2007) zagovarjajo teorijo, da 

bi vsak posameznik znotraj organizacije moral imeti oblikovan individualni naĉrt osebnega in 

kariernega razvoja. S tem posameznik v zaĉetku organizacijskega delovanja pridobi smernice 

razvoja, priĉakovano stopnjo napredovanja in zadovoljstvo na delovnem mestu. 

Mihaliĉ (2006) poudarja, da pogoji napredovanja morajo temeljiti na posameznikovi 

uspešnosti, uĉinkovitosti, znanju, inovativnosti in kompetencah. V praksi je moĉ zaznati, da 

so ti pogoji napredovanja v veĉini primerov zanemarjeni in organizacije posameznikom 

omogoĉijo napredovanje glede na delovno dobo, ki jo posameznik ima v organizaciji, in 

poznanstva znotraj organizacije. Novak (2008, 152) dodaja, da je napredovanje posledica 

odnosa z vodjo, ki posameznika v organizaciji nominira za napredovanje. 

3.3 Skupina dejavnikov delovno okolje 

Bakotić in Babić (2013, 207) opredeljujeta organizacijsko okolje kot okolje, kjer posameznik 

lahko izvaja svoje delovne aktivnosti za dosego organizacijskih ciljev. Organizacijsko okolje 
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vpliva na posameznikovo uspešnost na delovnem mestu. Kljuĉnega pomena za organizacijo 

je, da izloĉi iz okolja vse dejavnike, ki negativno vplivajo na posameznike znotraj 

organizacije oz.  da zmanjša njihov negativni vpliv.  Avtorji De Jong, Van Der Velde in 

Jansen (2001) se strinjajo z definicijo delovnega okolja in dodajajo, da mora organizacija 

posamezniku zagotoviti ustrezne pogoje za uspešno izvedbo delovnih obveznosti, mu skozi 

organizacijsko okolje omogoĉiti uporabo znanja in sposobnosti ter omogoĉiti izraţanje svoje 

osebnosti, interesov in ţelja. S tem vzpostavi ravnovesje med organizacijskimi priĉakovanji 

(rezultati posameznikov) in posameznikovimi priĉakovanji (zadovoljevanje potreb). 

Bakotić in Babić (2013) menita, da na organizacijsko okolje vplivajo trije dejavniki: 

 Zunanji dejavnik, ki je vezan na fiziĉno okolje, v katerem se posameznik znotraj 

organizacije nahaja (temperatura, hrup, osvetljava itd.). 

 Subjektivni dejavnik, ki je vezan na raznolikost posameznikov v osebnosti, zunanjosti, 

kulturi, spolu, starosti in monotonosti delovnih nalog. 

 Organizacijski dejavnik, ki vpliva na trajanje izmene, delovni ĉas, varnost zaposlitve in 

razpored dela.  

Mehboob in Bhutto (2012) opredeljujeta dejavnike organizacijskega delovnega okolja na (1) 

fiziĉne dejavnike, (2) psihološke dejavnike in (3) socialne dejavnike. Omenjata, da 

organizacijsko delovno okolje sestavljajo vsi dejavniki, ki vplivajo oz. izzovejo odziv 

zaposlenega v njegovem telesu in umu. 

Lipiĉnik (1998) deli organizacijsko delovno okolje na dva dela, na organizacijsko kulturo in 

organizacijsko klimo. Organizacijsko kulturo opredeljuje kot interpretacijo posameznika v 

organizaciji na postavljene organizacijske pogoje. Kulturo sestavljajo nazori, vrednote, 

pravila vedenja, norme in simboli. Pove nam, na kakšen naĉin organizacija ţeli, da se 

zaposleni obnašajo na delovnem mestu, da bodo uĉinkoviti in poslediĉno doprinesli k 

organizacijski uspešnosti. Organizacijsko klimo opredeljuje kot ozraĉje, na katerega vplivajo 

dejavniki iz sedanjosti in preteklosti. Predstavlja dojemanje zaposlenih na oblikovano kulturo 

v organizaciji. Merkaĉ Skok (2008, 212) dodaja, da na oblikovanje kulture organizacije vpliva 

vodstveni kader, ki predstavlja vzor in vodilo zaposlenim, na kakšen naĉin se morajo 

obnašati. 

Kot najpomembnejša dejavnika delovnega okolja, ki vplivata na zadovoljstvo zaposlenih, 

predstavljata delovni ĉas in varnost zaposlitve. Mihaliĉ (2008, 64) meni, da delovni ĉas 

negativno vpliva na zaposlenega in lahko poslediĉno vpliva na posameznikovo 

(ne)zadovoljstvo na delovnem mestu. Podaja priporoĉilo, da se v prihodnje organizacije 

morajo posveĉati ukinjanju delovnega ĉasa oz. oblikovati dinamiĉni delovni ĉas na delovnih 

mestih, kjer je to mogoĉe. V praksi je vidno, da ima doloĉeni vodstveni kader moţnost zaĉeti 

delovni dan 7.00–9.00. Tak delovni ĉas v manjši meri vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. 

Baltes in Briggs (1999) v svoji raziskavi potrjujeta dejstvo, da dinamiĉen delovni ĉas 
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statistiĉno pozitivno vpliva na posameznikovo zadovoljstvo na delovnem mestu. Casper in 

Harris (2008) dodajata ugotovitev iz svoje raziskave, da dinamiĉen delovni ĉas ne vpliva 

pozitivno samo na zadovoljstvo zaposlenih, temveĉ tudi na lojalnost zaposlenih. 

Mihaliĉ (2008) meni, da bo posameznik manj obremenjen in bolj zadovoljen na delovnem 

mestu, ĉe ob vstopu v organizacijo ne bo imel obĉutka, da lahko hitro izgubi sluţbo. Auer in 

Antonĉiĉ (2009, 36) dodajata, da varnost zaposlitve v veliki meri vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih, saj mu varnost zaposlitve predstavlja materialno varnost in doloĉen poloţaj v 

druţbi. Varnost zaposlitve je v veliki meri povezana z biološko potrebo posameznika po 

obstoju in za posameznika predstavlja pomemben dejavnik zadovoljstva. Sverke, Hellgren in 

Naswall (2002) v svoji raziskavi potrjujejo pozitivno statistiĉno povezanost med varnostjo 

zaposlitve z zadovoljstvom zaposlenih.  

3.4 Skupina dejavnikov izobraževanje 

Moţina in drugi (1998) definirajo razvoj kadrov kot sistematiĉni in naĉrtovan pristop 

organizacije. Z razvojem kadra organizacija ţeli vplivati na izboljšanje posameznikovega 

znanja, sposobnosti, strokovnosti in skozi izobraţevanje omogoĉiti zaposlenim osebni razvoj. 

Omenjajo, da se organizacija mora posveĉati predvsem razvoju posameznikov, ki v 

organizaciji kaţejo najveĉji potencial za vodstvene poloţaje. 

Moţina (2002, 66) dodaja, da mora organizacija razvršĉati svoje zaposlene v štiri skupine, in 

sicer (1) zvezde, (2) vleĉni konji, (3) problematiĉni ter (4) trhle veje. Organizacija mora 

razvijati kader skladno s potencialom posameznika in potencialno vrednostjo, ki jo lahko 

posameznik prinese organizaciji. Zvezde so posamezniki, ki v bodoĉe lahko v najveĉji meri 

koristijo organizaciji.  V ta kader mora organizacija najveĉ vlagati oz. ga razvijati. Po drugi 

strani pa posameznike, ki spadajo v skupino trhle veje minimalistiĉno razvijati, ker s svojim 

odnosom in potencialom v manjši meri koristijo organizaciji. 

Mihaliĉ (2008) se ne strinja s trditvijo, da se organizacije morajo posveĉati samo kadru, ki 

kaţe najveĉ potenciala in poudarja, da morajo vsi posamezniki znotraj organizacije imeti 

enake moţnosti izobraţevanja in usposabljanja. Samo takšno okolje lahko motivira 

posameznike, da se trudijo po najboljših moĉeh. V primeru, da organizacija razvija samo 

doloĉene posameznike, se bodo ostali, manj trudili in bili nelojalni organizaciji. Vse to 

poslediĉno vpliva na slabšo zadovoljstvo na delovnem mestu. Burris (1983) in Tsang, 

Rumberger in Levin (1991) so v svojih raziskavah ugotovili statistiĉno negativno povezanost 

med razvojem kadra oz. izobraţevanjem in zadovoljstvom zaposlenih. V primeru, da 

posamezniku v organizaciji, ni bil ponujen razvoj skozi izobraţevanje, je obĉutil 

nezadovoljstvo na delovnem mestu. V raziskavi so upoštevali predpostavko, da so ostali 

dejavniki zadovoljstva zaposlenih (plaĉa, delovni ĉas, moţnost napredovanja itd.) ustrezno 

zadovoljeni. 
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Moţina (2002, 63) opredeljuje pomen razvoja kadra za organizacijo in meni, da z razvojem 

kadra organizacija (1) izboljša produktivnost, (2) izboljša kakovost izdelkov oz. storitev in (3) 

zmanjša odsotnost zaposlenih. Moţina in drugi (1998, 51) dodajata, da z razvojem kadra ne 

pridobi samo organizacija, temveĉ tudi posameznik, ki je vkljuĉen v razvoj. S tem si izboljša 

moţnosti horizontalnega in vertikalnega napredovanja, poveĉuje zanesljivost oz. varnost 

zaposlitve ter poveĉuje moţnosti za nadaljnji karierni razvoj. 

Noe in drugi (1994) definirajo naslednje pristope organizacij k razvoju kadra: (1) 

Izobraţevanje z udeleţbo na teĉajih, seminarjih in moţnostjo dodatnega šolanja. (2) 

Ocenjevanje, kjer posameznik v organizaciji pridobi povratno informacijo o svojem delu in 

obnašanju. (3) Delovne izkušnje, kjer so posamezniki vkljuĉeni v razliĉne projekte. (4) 

Medsebojni odnosi, kjer z mentorstvom organizacija prenaša znanje skozi zaposlene. 

Novak (2008) poudarja, da razvoj kadra mora biti poglavitni cilj organizacije, saj samo s 

takšnim naĉinom bo organizacija lahko sledila novim trendom razvoja znanja in izboljšala 

svoje konkurenĉne prednosti. 

3.5 Skupina dejavnikov medsebojni odnosi s sodelavci in nadrejenimi 

Fehr (1996) opredeljuje medsebojne odnose kot prostovoljno odloĉitev posameznikov, ki v 

sklopu skupnega sodelovanja ţelijo zadovoljiti iste potrebe oz. doseĉi iste cilje. Ob tem poleg 

koristi obĉutijo tudi pozitivno emotivno povezanost med seboj. Song (2005) dodaja, da je 

pomembno razlikovati prijateljske odnose z delovnimi odnosi, saj v nekaterih primerih 

posamezniki v organizaciji nimajo prostovoljne odloĉitve sodelovanja. Posameznik mora 

sodelovati z drugimi posamezniki v organizaciji za dosego organizacijskih ciljev, ĉeprav sta si 

posameznika razliĉna po vrednotah in naĉinu razmišljanja. Berman, West in Richter (2002) 

poudarjajo, da kakovostni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi temeljijo na zaupanju, skupnih 

vrednotah, ciljih in lojalnosti. 

Madlock in Booth-Butterfield (2012) menita, da posamezniki v organizaciji, ki ne tvorijo 

dobrih odnosov s sodelavci in z nadrejenimi, obĉutijo fiziĉno in emotivno nelagodje. Moţina 

(2002, 23) dodaja, da posamezniki, ki nimajo poglobljenega odnosa s sodelavci in z 

nadrejenimi, se v organizaciji poĉutijo odtujene in osamljene. V veliki meri tovrstni obĉutki 

vplivajo na nezadovoljstvo na delovnem mestu. Za organizacijo je pomembno, da povezujejo 

posameznike znotraj organizacije, ki delijo iste vrednote in naĉine razmišljanja. 

Ule (2009, 298–300) opredeljuje pet faz razvoja odnosa med posamezniki. (1) Izbira – proces, 

pri katerem posamezniki v organizaciji ţelijo stopiti v interakcijo z drugimi posamezniki 

znotraj organizacije. Posamezniki se med seboj povezujejo na podlagi medsebojnih 

podobnosti v vrednotah, kulturi, naĉelih in naĉinu razmišljanja. V tej fazi ne prihaja do 

konfliktov med posamezniki. (2) Pogajanja – proces, pri katerem se posamezniki med seboj 

poglobljeno spoznavajo. V tej fazi prihaja do oblikovanja pravil, naĉina delovanja in vsak 
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posameznik v odnosu pridobi doloĉeno vlogo. Posamezniki si prizadevajo pridobiti ĉim boljši 

poloţaj v odnosu in si s tem ustvariti boljše moţnosti za prihodnost. V tej fazi prihaja do 

moţnih konfliktov, ker ni vsak posameznik v odnosu s sodelavci in z nadrejenimi deleţen 

enake pozornosti in ugodnosti kot ostali posamezniki. (3) Sporazum – posamezniki med seboj 

sodelujejo za dobrobit vseh udeleţencev v odnosu. V primeru, da posamezniki ne vidijo veĉ 

koristi sodelovanja oz. odnosa s sodelavci in z  nadrejenimi, pride do prekinitve odnosa oz. 

stagnacije odnosa. (4) Zavezanost – proces, kjer se vzpostavi zaupanje in prijateljski odnosi. 

Posamezniki si med seboj pomagajo in ĉutijo, da so z drugimi posamezniki povezani ne samo 

delovno, temveĉ tudi prijateljsko. (5) Institucionalizacija – faza, kjer so doloĉene norme 

delovanja. Posamezniki se med seboj kontrolirajo in ugotavljajo priĉakovan naĉin delovanja. 

V primeru, da posamezniki med seboj ne ohranjajo istih vrednot, pride do prekinitve odnosa. 

Lipiĉnik in Moţina (1993, 72) opredeljujeta naslednje najbolj pogoste odnose, ki jih je moĉ 

zaslediti v organizacijah. (1) Sodelovanje je odnos, kjer posamezniki s skupnimi napori ţelijo 

doseĉi skupne cilje. (2) Tekmovalnost je odnos, kjer si posamezniki v odnosu prizadevajo 

doseĉi iste nedeljive cilje (moţnost napredovanja). (3) Dominacija je odnos, kjer posameznik 

v odnosu narekuje tempo delovanja drugega posameznika. (4) Podrejenost je odnos, kjer 

posameznik sledi drugemu posamezniku zaradi njegove avtoritete oz. poloţaja v organizaciji. 

Bandura (1982) je v svoji raziskavi ugotovil, da dobri medsebojni odnosi s sodelavci in z 

nadrejenimi vplivajo na boljšo komunikacijo, moralo in medsebojno pomoĉ. Iz tega razloga 

lahko organizacija priĉakuje veĉjo angaţiranost posameznikov v organizaciji in izboljšanje 

produktivnosti. Morrison (2004) dodaja ugotovitve iz svoje raziskave, da boljši medsebojni 

odnosi vplivajo na zmanjšanje odsotnosti z delovnega mesta in vplivajo na posameznikovo 

lojalnost. 

Glavni razlogi zakaj zaposleni zapušĉajo svoje delovno mesto, so slabi plaĉilni pogoji in 

nagrajevanje s strani organizacije. V Sloveniji prevladuje predvsem manjši variabilni del 

plaĉe kot v drugih evropskih drţavah, kjer je posameznikov variabilni del plaĉe v prvi vrsti 

odvisen od posameznikove uspešnosti. Napredovanje je odvisno od uspešnosti in od 

medsebojnega odnosa z nadrejenimi. Veliko organizacij deli zaposlene v skupine, in sicer 

med bolj sposoben in manj sposoben kader. Organizacije se morajo zavedati, da so zaposleni, 

ki predstavljajo veĉjo korist organizaciji, kader ki ga je potrebno izobraţevati. V nadaljevanju 

predstavljamo teorije motivacije in zadovoljstva zaposlenih.  



 

35 
 

4 TEORIJE MOTIVACIJE IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 

4.1 Herzbergerjeva teorija  

Herzberg in drugi (1957) so razvijali dvofaktorsko teorijo zadovoljstva zaposlenih od leta 

1952 do leta 1957, ko je teorija bila tudi objavljena. Glavni namen raziskave je bilo zmanjšati 

nezadovoljstvo zaposlenih oz. spremeniti naĉin razmišljanja in dojemanja zaposlenih s 

psihološkega vidika. V raziskavi so kot glavno hipotezo navedli, da motivacijski dejavniki 

(napredovanje, prepoznavnost, uspešnost itd.) niso v povezavi z dejavniki zadovoljstva (plaĉa, 

varnost zaposlitve, odnosi s sodelavci itd.). Menili so, da je v organizacijskem okolju moĉ 

zaznati dejavnike, ki v najveĉji meri vplivajo na motivacijo zaposlenih (doseţki, 

prepoznavnost itd.), in dejavnike (plaĉa, varnost zaposlitve itd.), ki vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih. V raziskavi so prav tako ţeleli ugotoviti, kateri dejavniki dolgotrajnejše in 

uĉinkovitejše vplivajo na zadovoljstvo ter motivacijo zaposlenih. 

Herzberg in drugi (1957) so izvedli raziskavo v Pittsburgu. Zajemala je 203 zaposlene 

inţenirje in zaposlene v finanĉnem sektorju. Z vsakim posameznikom so opravili intervju, v 

katerem so jih povprašali o pozitivnih (zadovoljstvo) in negativnih (nezadovoljstvo) izkušnjah 

na delovnem mestu. Posamezniki so dogodke ocenili od 1 do 21, kako moĉno so ti dogodki 

vplivali na (ne)zadovoljstvo. Ugotovili so, da  na posameznika v organizaciji vsi dejavniki ne 

vplivajo enako. Dejavnike so zaĉeli deliti na: 

 Higienski faktorji oz. dejavniki (nizko uĉinkoviti in vplivajo na (ne)zadovoljstvo). 

 Motivacijski faktorji oz. dejavniki (visoko uĉinkoviti in vplivajo na motivacijo). 

Higienski faktorji so vezani na delovno okolje, v katerem se posameznik nahaja. Sem sodijo 

plaĉa, vrednote organizacije, varnost zaposlitve, odnosi s sodelavci in z nadrejenimi v 

delovnem okolju, status v organizaciji in delovni pogoji. V primeru, da ti dejavniki niso 

omogoĉeni oz. so slabo oblikovani, pride do nezadovoljstva na delovnem mestu. Te dejavnike 

so opredelili kot dejavnike, ki v najveĉji meri vplivajo na (ne)zadovoljstvo na delovnem 

mestu. Zadovoljevanje tovrstnih potreb ima kratkotrajen uĉinek na zadovoljstvo zaposlenih in 

v manjši meri vplivajo na motivacijo posameznika v organizaciji (Herzberg idr. 1957). 

Motivacijski faktorji so vezani na posameznika in njegovo ţeljo po osebni rasti ter 

pridobivanju izkušenj za nadaljnji karierni razvoj. Pod motivacijske faktorje sodijo pohvala, 

priznanje, spodbuda, napredovanje, osebna rast in odgovornost (moĉ odloĉanja v 

organizaciji). V primeru, da ti dejavniki zaposlenim niso omogoĉeni, nimajo tako moĉnega 

negativnega uĉinka na nezadovoljstvo zaposlenih. Spodbuda je prijetna, a ĉe je posameznik ni 

prejel, še ne pomeni, da bo nezadovoljen na delovnem mestu. Zadovoljevanje tovrstnih 

faktorjev oz. dejavnikov ima dolgoroĉen uĉinek in je motivacijske narave (Herzberg idr. 

1957). 
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V sliki 5 so predstavljeni dejavniki, ki so jih Herzberg in drugi (1957) opredelili v svoji 

raziskavi. Opredelili so jih kot dejavnike, ki v najveĉji meri vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih. Na levi strani grafa je prikazano, v kolikšni meri doloĉen dejavnik vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Na desni strani grafa je prikazano, koliko 

doloĉen dejavnik vpliva na motivacijo zaposlenih v organizaciji. Razvidno je, da nekateri 

dejavniki v najveĉji meri vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, spet drugi dejavniki v najveĉji 

meri vplivajo na motivacijo zaposlenih. Poslediĉno so dejavnike razdelili na higienske in 

motivacijske dejavnike. 

Lipiĉnik (1998, 169) dodaja, da je Herzbergova dvofaktorska teorija dobro vodilo 

managementu, ker ustrezno analizira organizacijsko okolje in prepozna, kateri ukrepi so v 

doloĉenem primeru bolj primerni. Ko posamezniki v organizaciji obĉutijo nezadovoljstvo na 

delovnem mestu, so potrebni ukrepi, ki so vezani na higienske dejavnike (izboljšanje 

zadovoljstva). Ko organizacija ţeli vplivati na motivacijo svojih zaposlenih, so potrebni 

ukrepi, ki so vezani na motivacijske dejavnike (izboljšanje motivacije). 

 

Slika 4: Herzbergovi dvofaktorski dejavniki 

Vir: Frederick Herzberg 2008 

Lodahl (1964) podaja kritiko Herzbergove teorije in pravi, da v sklopu raziskave Herzberg in 

drugi niso uspeli dokazati povezanosti oz. nepovezanosti zadovoljstva in motivacije 

zaposlenih. Po njegovem mnenju so teorijo posploševali, da dejavniki zadovoljstva (higienski 

dejavniki) ne vplivajo na motivacijo. Lawler (1970) je v svoji raziskavi ugotovil povezanost 

zadovoljstva zaposlenih z motivacijo zaposlenih. Pravi, da je posameznik v organizaciji 
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motiviran na podlagi zadovoljstva, ki ga obĉuti na delovnem mestu. Ĉe posameznik ne obĉuti 

zadovoljstva na delovnem mestu, ne more biti motiviran. Poudarja, da na motivacijo lahko 

organizacija vpliva direktno (organizacija motivira posameznika) in indirektno (posameznik 

sam sebe motivira). Motivacija ni odvisna samo od organizacije in od motivacijskih 

dejavnikov. Gaziel (1986) dodaja, da v teoriji ni zajeto dejstvo, da so si posamezniki v 

organizaciji med seboj razliĉni in da tovrstni dejavniki razliĉno vplivajo na vsakega 

posameznika, glede na njegova priĉakovanja, osebnost in potrebe. Smerek in Peterson (2007) 

so testirali Herzbergerjevo teorijo na vzorcu 2700 zaposlenih. Ugotovili so, da se je delovno 

okolje odzvalo po priĉakovanjih, kot jih navaja Herzbergova teorija. Delovno okolje lahko 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, vendar samo po sebi ne vpliva na motivacijo. Dunaway in 

Running (2009) dodajata, da obstaja povezanost dejavnikov med zadovoljstvom in motivacijo 

zaposlenih, ĉeprav je premalo dokazov, ki bi pokazali, v kolikšni meri dejavniki vplivajo na 

zadovoljstvo in motivacijo. 

4.2 Maslowa teorija 

Maslow (1943) je bil eden izmed prvih avtorjev, ki je zaĉel preuĉevati organizacijsko 

delovanje in vedenje zaposlenih. Preuĉeval je predvsem, zakaj se posamezniki v organizacijah 

vedejo, kot se vedejo in kaj jih motivira. Menil je, da na posameznikovo vedenje v 

organizaciji vplivajo njegove potrebe, ki ga motivirajo, da jih zadovolji. Najprej posameznik v 

organizaciji ĉuti potrebo, ki ga motivira, da izvaja doloĉene aktivnosti, da bo tovrstno potrebo 

zadovoljil. Ko se potreba zadovolji, posameznik obĉuti olajšanje oz. zadovoljstvo. Stopnja 

zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu je odvisna od števila potreb, ki jih je posameznik 

imel priloţnost zadovoljiti skozi organizacijsko delovanje. 

Maslow (1943) je potrebe delil v pet skupin, ki si sledijo po vrstnem redu: 

1. Fiziološke potrebe (hrana, voda, zrak in prostor za bivanje). 

2. Potrebe po varnosti (fiziĉna in psihiĉna varnost v organizaciji, varnost zaposlitve itd.). 

3. Potrebe po pripadnosti in ljubezni (medsebojni odnosi s sodelavci in nadrejenimi itd.). 

4. Potreba po ugledu in spoštovanju (nagrade, priznanja itd.). 

5. Potreba po samopotrjevanju (doseţki, ki vplivajo na organizacijsko uspešnost itd.). 

Weinbach (1998) dodaja, da se management mora zavedati pomembnosti potreb in 

razumevanja posameznikov v organizaciji. Posamezniki so motivirani na podlagi potreb in 

naloga organizacije je oblikovanje organizacijskega okolja, kjer bodo posamezniki tovrstne 

potrebe lahko zadovoljili. V primeru, da organizacijsko okolje ne omogoĉa posameznikom v 

organizaciji zadovoljevanja svojih potreb, bodo obĉutili nezadovoljstvo na delovnem mestu.  

Maslow (1943) je menil, da si potrebe sledijo po vrstnem redu. Fiziološke potrebe in potreba 

po varnosti so najbolj pomembne potrebe, ker vplivajo na posameznikov obstoj. Posameznik, 

ki ima zadovoljene fiziološke potrebe in potrebe po varnosti, preide oz. obĉuti druge potrebe, 
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ki so na lestvici višje (potreba po pripadnosti in ljubezni). Posameznik lahko pridobi 

zadovoljstvo na delovnem mestu, s tem ko mu organizacija zadovolji potrebo, vendar se ta 

potreba vedno znova ĉez ĉas pojavi. Ĉe posameznik dobi nagrado za uspešno delo, ne 

pomeni, da je tovrstno potrebo organizacija zadovoljila v celoti in v bodoĉe ne bo potrebno 

nagrajevati, ker bo posameznik ob naslednjem primeru uspešnega dela, ponovno ţelel 

zadovoljiti potrebo po ugledu in spoštovanju (nagrajevanju). 

Lipiĉnik (1998, 164) se strinja, da na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo potrebe, ki se po 

pomembnosti lahko razlikujejo med organizacijami. J. Lewis, Packard in M. Lewis (2012) 

poudarjajo, da se posameznikove potrebe po pomembnosti spreminjajo glede na trenutno 

situacijo v okolju. V primeru, da se organizacija znajde v finanĉnih teţavah, bo potreba po 

varnosti pomembnejša kot potreba po samopotrjevanju. Hellriegel in Slocum (1992, 436) 

dodajata, da na pomembnost potreb vpliva kultura in okolje, v katerem posameznik deluje. 

Navajata rezultate svoje raziskave, kjer sta prišla do ugotovitev, da se pomembnost potreb 

lahko razlikuje glede na okolje. Tako je v Indiji najvišje uvršĉena fiziološka potreba, medtem 

ko je v Nemĉiji, Franciji in na Japonskem najvišje uvršĉena potreba po samopotrjevanju. 

Greenberg in Baron (2003, 195) podajata kritiko Maslowe teorije. Menita, da vsak 

posameznik obĉuti potrebe, vendar ne more zadovoljiti vseh potreb v organizacijskem okolju. 

Kritiĉno opredeljujeta trditev Maslowa, da posameznik, kateremu potreba ni zadovoljena, ne 

more normalno in uĉinkovito delovati v organizacijskem okolju. V svoji raziskavi sta 

ugotovila, da je zadovoljevanje višjih potreb odvisno od poloţaja, ki ga posameznik ima v 

organizaciji. Posamezniki, ki delujejo na vodstvenih poloţajih, lahko v veĉji meri zadovoljijo 

potrebo po samopotrjevanju. Posamezniki, ki delujejo na niţjih delovnih mestih, priloţnosti 

zadovoljevanja potrebe po samopotrjevanju v organizacijskem okolju nimajo oz. lahko to 

potrebo zadovoljujejo v manjši meri. Graham in Messner (1998, 196) navajata dve kritiki 

Maslowe teorije. (1) Teorija ni podprta z dovolj empiriĉnimi raziskavami, ki bi ugotavljale 

povezanost  med motivacijo in zadovoljstvom z zadovoljstvom zaposlenih. (2) Teorija 

obravnava vsakega posameznika na enak naĉin in ne upošteva dejstva, da so si posamezniki 

med seboj razliĉni. 

4.3 McGregorjeva teorija 

McGregor (1960) je v svoji teoriji opredelil pogled managementa na posameznike znotraj 

organizacije in na kakšen naĉin mora management organizacije prilagoditi vodenje, da v 

najveĉji meri vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, ki predstavljajo kljuĉen kader. Posameznike 

v organizaciji je delil v dve skupini, in sicer (1) posamezniki skupine Teorije X in (2) 

posamezniki skupine teorije Y. 

Znaĉilnosti posameznikov skupine Teorije X (McGregor 1960): 

 Posameznik se izogiba in nerad opravlja svoje delovne obveznosti. 
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 Posameznika se lahko motivira k delu samo s strogim odnosom in kaznovanjem. 

 Posameznik v organizaciji ne ţeli odgovornosti in nima ţelje po izobraţevanju. 

 Posameznikova potreba delovanja v organizaciji je potreba po plaĉi in varnosti zaposlitve. 

Znaĉilnosti posameznikov skupine Teorije Y (McGregor 1960): 

 Posameznik z veseljem opravlja delovne obveznosti. 

 Posameznik ţeli s svojim delom pozitivno vplivati na finanĉno uspešnost organizacije. 

 Posameznika ni potrebno preganjati na delo, saj se zaveda svojih delovnih obveznosti. 

 Posameznik je motiviran po pridobivanju nagrad za svojo delovno uspešnost. 

 Posameznik v organizaciji prevzema odgovornosti in ima ţeljo po izobraţevanju. 

 Posameznik predstavlja veĉjo potencialno korist kot posameznik iz skupine Teorija X. 

Woods in King (2002) dodajata, da organizacija posameznike, ki spadajo v skupino Teorija 

X, mora voditi z avtokratiĉnim stilom vodenja, kjer ni moţnosti za kreativnost, izraţanje 

mnenja in napredka v znanju posameznikov. Avtokratiĉni stil vodenja vpliva na omejenost 

posameznikov pri organizacijskem delovanju. Posameznike, ki spadajo v skupino Teorija Y, 

mora organizacija voditi z demokratiĉnim stilom vodenja, kjer je moţno izraţati mnenja in so 

dobri medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi ter je omogoĉen prejem doseţkov 

(nagrade) in trajnostni razvoj znanja posameznikov. Demokratiĉen stil vodenja vpliva na 

motiviranost posameznikov in moţnost opravljanja bolj odgovornih delovnih nalog. 

McGregor (1960) je menil, da se organizacije v sklopu zadovoljevanja posameznikovih 

potreb morajo posveĉati posameznikom, ki pripadajo skupini Y, ker ustvarjajo veĉjo korist za 

organizacijo. Poudarjal je, da se organizacija mora osredotoĉati zadovoljevanju višjih potreb 

(napredovanje itd.) posameznikom, ki bodo v prihodnje predstavljali kljuĉen kader za 

organizacijo. Posameznikom, ki pripadajo skupini Teorija X, pa zadovoljevati samo 

najnujnejše fiziološke potrebe (plaĉa in varnost zaposlitve). 

Weinbach (1998) kritizira McGregorjevo teorijo in poudarja, da je posameznik del 

organizacije in odgovornost organizacije je motiviranje, spodbujanje in izobraţevanje 

zaposlenih. Meni, da je teţko objektivno oceniti, kateri zaposleni pripadajo skupini Teorija X 

in kateri skupini Teorija Y. Poslediĉno lahko organizacija napaĉno oceni zmoţnosti 

posameznika in ne izobraţuje posameznike, ki bi v prihodnje lahko pripomogli k boljšim 

organizacijskim rezultatom. McGregorjev pogled je enodimenzionalen, saj se motivacija 

spreminja in na njo ne vpliva samo posameznik, temveĉ tudi organizacijsko okolje. 

4.4 Vroomova teorija 

Vroom (1964) je oblikoval teorijo zadovoljstva zaposlenih, ki jo je imenoval »Expectancy 

Theory«. V njej se ni osredotoĉal na potrebe, ki jih posamezniki v organizaciji ţelijo 

zadovoljiti, temveĉ na kognitivno razmišljanje posameznikov in na kakšen naĉin kognitivno 
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razmišljanje vpliva na posameznikovo vedenje v organizaciji. Posameznik izvaja delovne 

aktivnosti in se trudi toliko, kolikor je prepriĉan, da bo njegov trud v prihodnje poplaĉan. 

Vroom (1964) je opredelil štiri predpostavke, na podlagi katerih je oblikoval teorijo. (1) 

Posamezniki se pridruţijo organizaciji na podlagi lastnih potreb, motivacije in preteklih 

izkušenj. (2) Posameznikovo delovanje znotraj organizacije je odvisno od posameznikove 

zavestne odloĉitve. (3) Posamezniki znotraj organizacije imajo razliĉne potrebe, ki jih ţelijo 

zadovoljiti. (4) Posamezniki vedno razmišljajo o vrednosti, ki jo ustvarijo organizaciji in 

vrednosti, ki jo dobijo v zameno. 

Vroom (1964) opredeljuje tri kljuĉne elemente, ki sestavljajo teorijo, in sicer (1) priĉakovanja, 

(2) instrumentalnost in (3) valenca. Posameznik bo motiviran po zadovoljevanju svojih potreb 

znotraj organizacije, ĉe bo (a) trud, ki ga bo vloţil, vplival na delovno uspešnost 

(priĉakovanja), (b) delovna uspešnost ustrezno nagrajena s strani organizacije 

(instrumentalnost) in (c) nagrada v sorazmerju z vrednostjo, ki jo bo posameznik doprinesel 

organizaciji (valenca). 

Vroom (1964) razume priĉakovanja kot posameznikovo dojemanje, da ga bo doloĉeno 

vedenje v organizacijskem okolju pripeljalo do ţelenega cilja. Posameznik subjektivno 

ocenjuje svoje sposobnosti in skladno s svojim prepriĉanjem si ustvarja cilje in vzorce 

vedenja. Posameznik od organizacije priĉakuje, da bo ob uspešnem izvajanju delovnih nalog, 

prejel nagrado (povišanje plaĉe). V primeru, da organizacijsko okolje ne omogoĉa povišanja 

plaĉe, bo posameznik nemotiviran in nezadovoljen na delovnem mestu, ker ne more 

zadovoljiti svojih potreb. Lunenburg (2011) dodaja, da mora management organizacije 

spodbujati zaposlene, da so sposobni opravljati delovne naloge in razporejati posameznike  na 

tista delovna mesta, pri katerih bodo delovali najbolj uĉinkovito. Za poveĉanje prepriĉanja 

zaposlenih o svojih sposobnostih se uporabljajo naslednje strategije: (1) izobraţevanje na 

delovnem mestu, (2) postopno poveĉevanje zahtevnosti nalog, (3) upoštevanje mnenja 

posameznikov v organizaciji, (4) mentorstvo in (5) podpora s strani vodstvenega kadra v 

primeru teţav. 

Vroom (1964) definira instrumentalnost kot povezanost ciljev,ko si posameznik v organizaciji 

prizadeva doseĉi cilj, ki vpliva na ostale posameznikove cilje. Npr. ko posameznik izpolni cilj 

po napredovanju, lahko zaĉne zadovoljevati svoje ostale cilje oz. potrebe. (povišanje plaĉe, 

ugled, veĉja odgovornost itd.). L. Berger in D. Berger (2008) dodajata, da mora management 

organizacije vplivati na kognitivno dojemanje posameznikov, da bodo ob ustrezni delovni 

uĉinkovitosti nagrajeni oz. bodo imeli moţnost zadovoljevanja svojih višjih potreb. V tem 

primeru je najboljša strategija interni akt, ki doloĉa, na kakšen naĉin posameznik lahko 

znotraj organizacije napreduje, pridobi veĉjo plaĉo, stimulacijo itd.. Markham, Dow in 

McKee (2002) poudarjajo, da niso uĉinkovite samo finanĉne in materialne nagrade, temveĉ  

tudi verbalne nagrade (spodbuda, pohvala itd.). 
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Vroom (1964) definira valenco kot privlaĉnost ciljev, ki vplivajo na posameznika in njegovo 

motivacijo. Bolj kot bo privlaĉen cilj za posameznika, bolj uĉinkovito bo izvajal svoje 

delovne aktivnosti. Na posameznika nezanimiv cilj vpliva negativno, saj nagrada ne 

predstavlja kljuĉne potrebe, ki jo ţeli zadovoljiti skozi organizacijsko delovanje. Lunenburg 

(2011) dodaja, da so si posamezniki v organizaciji razliĉni in vsak razliĉno ţeli zadovoljiti 

svoje potrebe, zato je za organizacijo pomembno, da vsakemu posamezniku omogoĉa razliĉne 

vrste nagrad, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. 

Najpomembnejša teorija zadovoljstva zaposlenih je Maslowa teorija, ki predstavlja zaĉetek 

raziskovanja zadovoljstva zaposlenih in posameznikovih potreb. Maslow je posameznikove 

potrebe delil v skupine in zagovarjal teorijo, da je posameznikova motivacija odvisna od 

potrebe, ki jo obĉuti. Zadovoljitev potrebe pomeni zadovoljstvo na delovnem mestu. Herzberg 

je Maslowo teorijo razširil in opredelil potrebe, ki vplivajo na motivacijo in potrebe, ki 

vplivajo na zadovoljstvo na delovnem mestu. Imenoval jih je motivacijski in higienski 

faktorji. McGregor je bil zagovornik teorije, da je posameznikova potreba pomembna samo 

pri tisti skupini zaposlenih, ki so pripravljeni se izobraţevati, imajo visoko postavljene cilje in 

jih delo veseli. V skupini zaposlenih, ki jim delo ne predstavlja veselje in izziv, so njihove 

potrebe nepomembne oz. mora organizacija zadovoljevati samo najnujnejše potrebe. Sodobna 

teorija je Vroomova teorija, ki pravi, da bo posameznik za organizacijo ustvarjal korist v 

tolikšni meri kot bo organizacija ustvarjala korist posamezniku. Ĉe organizacija ţeli izboljšati 

uspešnost organizacije,  mora snovati korake, ki ustrezno zadovoljujejo posameznikove 

potrebe znotraj organizacije, in s tem vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Teorije niso 

popolne in imajo veliko odprtih toĉk, katere so kritizirali razliĉni avtorji. Kljub temu pa 

predstavljajo velik napredek pri razumevanju zaposlenih v organizacijskem okolju. Z 

razumevanjem, kaj je zadovoljstvo zaposlenih, kako nastane zadovoljstvo zaposlenih, kako 

zadovoljstvo zaposlenih vpliva na uspešnost organizacije, katere skupine dejavnikov vplivajo 

na zadovoljstvo zaposlenih in teorije zadovoljstva zaposlenih, lahko preidemo na raziskovalni 

del magistrske naloge. 
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5 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V IZBRANI RESTAVRACIJI 

V tem poglavju predstavljamo raziskovalni problem oz. teţave, s katerimi se organizacije 

sooĉajo pri zadovoljstvu zaposlenih. Opredeljujemo namen, cilje, omejitve raziskave in 

zastavljene hipoteze, s pomoĉjo katerih smo analizirali trenutno stanje zadovoljstva 

zaposlenih v izbrani restavraciji. Predstavljamo merski inštrument, ki je bil uporabljen za 

namen pridobivanja podatkov. V zadnjem delu poglavja predstavljamo naĉin zbiranja 

podatkov, populacijo in vzorec, ki je bil zajet za namen raziskave zadovoljstva zaposlenih. 

5.1 Opredelitev problema 

Zadovoljstvo zaposlenih je dejavnik, ki lahko v veliki meri vpliva na izboljšanje 

organizacijskih procesov in organizacijske uspešnosti. Ob pregledu literature in dosedanjih 

raziskav je bilo ugotovljeno, da zadovoljstvo zaposlenih pozitivno vpliva na (1) finanĉno 

uspešnost organizacije, (2) na manjšo odsotnost zaposlenih, (3) na manjši stres zaposlenih, (4) 

na veĉjo lojalnost zaposlenih in (5) na zadovoljstvo kupca.  

Problemi, s katerimi se organizacije sreĉujejo pri zadovoljstvu zaposlenih, so: (1) 

management organizacije slabo razume in pozna posameznikove potrebe, (2) management 

organizacije oblikuje organizacijsko okolje preveĉ enodimenzionalno oz. brez razumevanja, 

da so si posamezniki med seboj razliĉni in imajo razliĉne potrebe, ki jih ţelijo zadovoljiti 

skozi organizacijsko delovanje, (3) management organizacije ne more z gotovostjo ugotoviti, 

koliko so posamezniki v organizaciji (ne)zadovoljni dokler ne opravijo ustrezne analize in 

raziskave zadovoljstva zaposlenih in (4) management organizacije nima ustreznega védenja, 

katere elemente zadovoljstva zaposlenih je potrebno izboljšati, zato teţje snuje strategije ter 

razvoj zaposlenih, kar lahko privede do neizkorišĉenega organizacijskega potenciala. 

5.2 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je na primeru izbrane restavracije izvesti analizo zadovoljstva zaposlenih, s 

pomoĉjo katere ţelimo ugotoviti trenutno stanje zadovoljstva v izbrani restavraciji ter doloĉiti 

dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, pri ĉemer bomo obravnavali pet skupin 

dejavnikov, in sicer (1) plaĉilni pogoji in nagrajevanje, (2) medsebojni odnosi s sodelavci in z 

nadrejenimi, (3) napredovanje, (4) delovno okolje in (5) izobraţevanje. 

Cilji, ki jim bomo sledili skozi izvedbo raziskave v izbrani restavraciji, so sledeĉi (1) 

ugotoviti, kateri dejavniki zadovoljstva zaposlenih so za posameznike v izbrani restavraciji 

najbolj pomembni, (2) ugotoviti, kako se pomembnost dejavnikov zadovoljstva zaposlenih 

razlikuje po spolu in starosti, (3) ugotoviti trenutno stanje zadovoljstva zaposlenih v izbrani 

restavraciji, (4) ugotoviti, kateri dejavniki zadovoljstva zaposlenih so najboljše in kateri 

najslabše oblikovani, (5) podati priporoĉila raziskovani organizaciji za nadaljnji razvoj in (6) 

podati priporoĉila za nadaljnjo moţnost raziskovanja zadovoljstva zaposlenih. 
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5.3 Raziskovalne hipoteze 

Zgoraj omenjeno problematiko ţelimo rešiti s pomoĉjo zastavljenih naslednjih raziskovalnih 

hipotez, ki sledijo namenu in ciljem raziskave. Hipoteze so bile zastavljene na podlagi 

dosedanjih raziskav in predpostavk, ki jih imamo o izbrani restavraciji. 

Hipoteza 1 – Zaposlenim v izbrani restavraciji so medsebojni odnosi s sodelavci in z 

nadrejenimi najbolj pomembna skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. 

The Society for Human Resource Management (2015) je v svoji raziskavi, ki je obsegala 595 

statistiĉnih enot, prišla do ugotovitve, da so medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi 

najbolj pomembna skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. Raziskavo so izvedli v 

organizacijah, ki ne delujejo v gostinskih panogah. Kljub temu predpostavljamo, da je skupina 

medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi najpomembnejša skupina dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih v izbrani restavraciji. 

Hipoteza 2 – Skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih se v izbrani restavraciji po 

pomembnosti statistično ne razlikujejo med spoloma. 

V pregledani literaturi je bilo zaznati mnenja razliĉnih avtorjev, ki navajajo, da biološki 

dejavniki ne vplivajo na raznolikost skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. George in 

Jones (2012, 70) menita, da se potrebe med posamezniki razlikujejo glede na osebnost. 

Griffin in Moorhead (2012, 72) dodajata, da je raznolikost potreb med posamezniki odvisna 

od posameznikovega vedenja znotraj organizacije. Starbuck in Mezias (1996) sta mnenja, da 

posameznikova priĉakovanja vplivajo na raznolikost potreb. Predpostavljamo, da v izbrani 

restavraciji biološka znaĉilnost posameznika (spol) ne vpliva na raznolikost potreb znotraj 

organizacije. Predpostavljamo, da imajo posamezniki v izbrani restavraciji ne glede na spol 

statistiĉno gledano pribliţno enako pomembne potrebe. 

Hipoteza 3 – Skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih izobraževanje se v izbrani 

restavraciji po pomembnosti statistično razlikuje glede na starost. 

Withnall, McGivney in Soulsby (2004) so izvedli raziskavo dejavnikov zadovoljstva 

zaposlenih znotraj organizacije, kjer so ugotavljali, ĉe se dejavniki zadovoljstva zaposlenih po 

pomembnosti razlikujejo glede na starost. Ugotovili so, da so posamezniki v organizacijah, ki 

pripadajo starejšim starostnim skupinam, manj zainteresirani za izobraţevanje kot 

posamezniki, ki pripadajo mlajšim starostnim skupinam. Prav tako so ugotovili, da se starejše 

starostne skupine ţelijo izobraţevati skozi delovno mesto in ne na podlagi mentorstva ter 

izobraţevanja skozi šolanje. 

Hipoteza 4 – Zaposleni v izbrani restavraciji so zadovoljni na delovnem mestu. 
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Harter in Hayes (2002) ter Ostroff (1992) v svojih raziskavah navajajo vpliv zadovoljstva 

zaposlenih na finanĉno uspešnost organizacije. Izbrana restavracija posluje veĉ kot 20 let. 

Predpostavljamo, da je za dolgoroĉno poslovanje potrebno organizacijsko okolje, kjer so 

zaposleni zadovoljni ter ustvarjajo korist za restavracijo.  

Hipoteza 5 – Zaposleni v izbrani restavraciji so najmanj zadovoljni s skupino dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih izobraževanje. 

Organizacijsko okolje izbrane restavracije poznamo in smo seznanjeni s potrebami zaposlenih 

v izbrani restavraciji, zato predpostavljamo, da so zaposleni v izbrani organizaciji najmanj 

deleţni izobraţevanja. Predpostavljamo, da pomanjkanje priloţnosti za izobraţevanje, 

negativno vpliva na zaposlene v izbrani restavraciji in poslediĉno v skupini dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih izobraţevanje ĉutijo nezadovoljstvo. Prav tako predpostavljamo, da 

je v gostinski panogi najveĉji vir izobraţevanja delovna izkušnja, saj z razliĉnimi teĉaji in s 

seminarji, posameznik ne more doseĉi takšnega napredka kot mu omogoĉa stik s stranko in 

sodelavci. 

Hipoteza 6 – Zaposleni v izbrani restavraciji so najbolj zadovoljni s skupino dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi. 

Organizacijsko okolje je kot organizem, ki mora delovati usklajeno, da bi dosegal odliĉne 

poslovne rezultate. Predvidevamo, da za uspešno delovanje organizacije vsi posamezniki 

znotraj organizacije morajo med seboj sodelovati in se povezovati. Predpostavljamo, da se 

posamezniki v izbrani restavraciji med seboj dobro razumejo in povezujejo, kar vpliva na 

zadovoljstvo skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih medsebojni odnosi s sodelavci in z 

nadrejenimi. 

5.4 Merski inštrument raziskave 

Za pridobivanje podatkov smo uporabili anonimen anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik je 

bil povzet in prirejen po Spector (1994) in The Society for Human Resource Management 

(2015). Anketna vprašalnika sta uporabljala enak naĉin vrednotenja posameznih vprašanj, in 

sicer na Likertovi lestvici od 1 do 5. Iz anketnega vprašalnika, ki je bil oblikovan s strani The 

Society for Human Resource Management, smo povzeli oblikovanje skupin dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih. Anketni vprašalnik, ki ga je oblikoval Spector, pa je sluţil za 

povzemanje trditev in vprašanj, ki so vezane na posamezne skupine dejavnikov zadovoljstva 

zaposlenih. 

Pri anketnem vprašalniku smo uporabili zaprti tip vprašanj. Sestavljen je iz treh delov: (1) 

demografski podatki, (2) analiza pomembnosti dejavnikov zadovoljstva zaposlenih in (3) 

analiza trenutnega stanja zadovoljstva zaposlenih. 
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Prvi del anketnega vprašalnika je sestavljen iz petih vprašanj, vezanih na demografske 

podatke anketirancev. Anketirance smo povprašali po demografskih podatkih(1) spol, (2) 

starost, (3) delovno mesto, (4) izobrazba in (5) delovna doba.  

Drugi del vprašalnika je sestavljen iz petih skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih, ki v 

najveĉji meri vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. To so (1) plaĉilni pogoji in nagrajevanje, 

(2) medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi, (3) napredovanje, (4) delovno okolje in 

(5) izobraţevanje. Vsaka skupina dejavnikov vsebuje podrobno razĉlenjene poddejavnike, ki 

vplivajo na posamezno skupino. V tem delu vprašalnika so anketiranci morali obkroţiti 

pomembnost dejavnikov zadovoljstva (na Likertovi lestvici od 1 do 5, kjer je 1 – sploh ni 

pomembno in 5 – izjemno pomembno), v kolikšni meri posamezni dejavnik vpliva na 

posameznikovo pomembnost potrebe v organizacijskem okolju. V nadaljevanju predstavljamo 

razĉlenjene skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. 

Skupino plaĉilni pogoji in nagrajevanje sestavljajo naslednji pod dejavniki (1) plaĉa, (2) 

enakopravnost plaĉila v primerjavi z drugimi organizacijami, (3) enakopravnost plaĉila 

znotraj organizacije, (4) nematerialne ugodnosti, (5) varnost zaposlitve in (6) finanĉna 

stabilnost organizacije. 

Skupino medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi sestavljajo naslednji poddejavniki: 

(1) spoštljivi odnosi s sodelavci, (2) spoštljivi odnosi z nadrejenimi, (3) moţnost svobodnega 

izraţanja, (4) prepoznavnost nadrejenih o posameznikovem delovnem uspehu, (5) 

komunikacija z nadrejenimi, (6) komunikacija med oddelki in (7) timsko delo. 

Skupino napredovanje sestavljajo naslednji poddejavniki: (1) karierne priloţnosti v 

organizaciji, (2) napredovanje znotraj organizacije, (3) uporaba znanja in talenta, (4) 

samostojnost, (5) mreţenje znotraj organizacije, (6) status znotraj organizacije in (7) 

pomembnost delovnih nalog. 

Skupino delovno okolje sestavljajo poddejavniki (1) delovni ĉas oz. št. opravljenih ur na 

teden/mesec, (2) razporejenost delovnega ĉasa, (3) urejenost delovnega prostora, (4) urejenost 

ostalih organizacijskih prostorov, (5) delovna oprema, (6) zanimivost delovnega mesta, (7) 

raznolikost delovnih nalog, (8) organizacijska kultura, (9) prosti delovni dnevi, (10) 

psihološka in fiziĉna varnost v organizaciji, (11) vkljuĉenost organizacije v druţbeno 

odgovornost, (12) psihiĉna zahtevnost delovnih nalog in (13) fiziĉna zahtevnost delovnih 

nalog. 

Skupino izobraţevanje sestavljajo poddejavniki (1) izobraţevanje skozi šolanje, (2) 

izobraţevanje znotraj organizacije in (3) delovne izkušnje, ki jih posameznik pridobiva v 

organizaciji. 
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Z drugim delom vprašalnika ţelimo ugotoviti potrebe oz. dejavnike, ki so za posameznike v 

izbrani restavraciji najbolj pomembni. S tem organizacija pridobi razumevanje posameznika 

in laţje oblikuje ter snuje organizacijsko okolje, ki omogoĉa zadovoljevanje teh potreb. 

Tretji del vprašalnika je zajemal enakih pet skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih kot v 

drugem delu vprašalnika. V tem delu so zaposleni v izbrani restavraciji ocenjevali trenutno 

zadovoljstvo z dejavniki zadovoljstva zaposlenih. Ocene so podali po likertovi lestvici od 1 

do 5, kjer je 1 – zelo sem nezadovoljen in 5 – zelo sem zadovoljen.  

 S tretjim delom vprašalnika ţelimo ugotoviti, kakšno je trenutno stanje zadovoljstva 

zaposlenih v izbrani restavraciji in katera skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih je 

najboljše oz. najslabše oblikovana.  

5.5 Zbiranje podatkov in vzorec raziskave 

Za raziskavo smo izbrali organizacijo, ki deluje v gostinski panogi. Glavni razlog za izbiro 

gostinske organizacije je, da v izbrani restavraciji raziskava zadovoljstva zaposlenih nikoli še 

ni bila izvedena. Zato je smiselno analizirati zadovoljstvo zaposlenih, da organizacija razume 

svoje zaposlene in ugotovi, kako je trenutno oblikovano zadovoljstvo zaposlenih ter pri 

katerih dejavnikih so potrebni dodatni ukrepi oz. izboljšave. 

V organizaciji je 8. 11. 2016 bilo zaposlenih 45 oseb. Anketni vprašalnik ni bil posredovan 

dvema osebama, ki sta bili odsotni zaradi zdravstvenih razlogov. Iz raziskave smo izkljuĉili 

direktorja izbrane organizacije. Pojasnil je, da je kot direktor odgovoren za oblikovanje 

organizacijskega okolja. Ĉe je nezadovoljen z doloĉenimi dejavniki zadovoljstva, jih 

enostavno izboljša. Ker ostali zaposleni v organizaciji nimajo tovrstne moĉi in vpliva, je  

analiza zadovoljstva zaposlenih odraz realnega stanja zadovoljstva znotraj restavracije. 

Anketni vprašalnik je bil osebno posredovan direktorju izbrane restavracije 8. 11. 2016. Do 

25. 11. 2016 smo pridobili 34 pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov, ki predstavljajo 

raziskovalne enote. Odzivnost ankete je bila 75 %. Glede na manjše število zaposlenih v 

izbrani restavraciji smo zagotavljali anonimnost tako, da so nam zaposleni izpolnjene 

vprašalnike predali  osebno 16. 11. 2016 in 25. 11. 2016. Direktor izbrane restavracije ni bil 

posrednik predaje anket, ker bi lahko prepoznal, kdo izmed zaposlenih je izpolnjeval anketni 

vprašalnik. 

V raziskavo zadovoljstva zaposlenih smo vkljuĉili eno restavracijo, zato pridobljenih 

rezultatov ne moremo posploševati na gostinsko panogo. Gostinska panoga je panoga, kjer 

delujejo predvsem majhna in srednje velika podjetja, kar pomeni, da v organizacijah ni veliko 

število zaposlenih. V našem primeru je restavracija srednje velika, ki zaposluje 45 ljudi. 

Majhno število zaposlenih predstavlja omejitve pri raziskavi. V primeru majhnega števila 

pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov, lahko  pridobimo napaĉne statistiĉne izraĉune in 

ugotovitve. Prav tako se moramo zavedati, da so anketni vprašalniki lahko napaĉno izpolnjeni 
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iz razliĉnih razlogov, kot so (1) nezanimanje anketirancev, (2) anketni vprašalnik lahko 

negativno vpliva na posameznika in (3) nerazumljivost dejavnikov zadovoljstva zaposlenih 

oz. anketnega vprašalnika. Vzorec pridobljenih odgovorov je lahko majhen, kar lahko 

predstavlja teţave pri statistiĉnih analizah pridobljenih podatkov. Zaradi tega razloga smo se 

pri empiriĉnem delu magistrske naloge posluţevali neparametriĉnih statistiĉnih testov. 

5.6 Metodologija 

Za analizo zadovoljstva zaposlenih v izbrani restavraciji smo uporabili kvantitativni 

raziskovalni pristop. Podatke smo pridobivali s pomoĉjo kvantitativne metodologije, kjer smo 

za namen zbiranja podatkov uporabili metodo anketnega vprašalnika. Zaradi manjšega števila 

pridobljenih pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov smo se odloĉili za preverjanje hipotez 

s pomoĉjo neparametriĉnih testov.  

Demografske podatke in podatke posameznih skupin glede na pomembnost oz. zadovoljstvo 

smo predstavili s pomoĉjo deskriptivne statistiĉne metodologije. Predstavili smo povpreĉne 

vrednosti, standardni odklon in varianco. Za namen raziskovanja pomembnosti posameznih 

skupin smo uporabili Wilcoxon Test. Razlike med spoloma in starostnimi skupinami pri 

pomembnosti skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih smo raziskovali s pomoĉjo Mann 

Whitney Independent T – test in Kruskal – Wallis Test.  Za namen raziskovanja trenutnega 

zadovoljstva posameznih skupin zadovoljstva zaposlenih smo uporabili Wilcoxon Signed – 

Rank Test.  
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6 ANALIZA PODATKOV IN PREVERJANJE HIPOTEZ 

V tem poglavju predstavljamo analizirane podatke, ki smo jih pridobili s pomoĉjo anketnega 

vprašalnika. Podatki so preuĉeni na podlagi (1) demografske analize podatkov, (2) analize 

pomembnosti skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih in (3) analize trenutnega stanja 

zadovoljstva s skupinami dejavnikov. V zaĉetnem delu vsakega poglavja podrobneje 

opredeljujemo metode obdelave in analize podatkov. 

6.1 Analiza demografskih podatkov 

Pri analizi demografskih podatkov smo uporabili deskriptivno oz. opisno statistiĉno metodo. 

S pomoĉjo programskega orodja SPSS 22 smo izraĉunali frekvenĉno porazdelitev in odstotni 

deleţ pridobljenih odgovor. Podatki so zaradi boljše preglednosti ponazorjeni s 

preglednicami, ki smo jih izdelali s pomoĉjo programskega orodja Excel. 

V raziskavi zadovoljstva zaposlenih v izbrani restavraciji je sodelovalo veĉ moških (64,7 %) 

kot ţensk (35,3 %), kar je razvidno iz preglednice 1. Na podlagi pridobljenega rezultata lahko 

sklepamo, da je v izbrani restavraciji zaposlenih veĉ moških kot ţensk.  

Preglednica 1: Spol anketirancev 

Spol Frekvenca Odstotek 

Moški 22 64,7 

Ţenska 12 35,3 

Skupaj 34 100 

V preglednici 2 so prikazani podatki starosti anketirancev, iz katere je razvidno, da je v 

raziskavi sodelovalo najveĉ posameznikov, ki so stari od 21 do 30 let (38,2 %). Ostale 

starostne skupine so zastopane v niţjem deleţu, in sicer je zaposlenih, starih od 41 do 50 let 

26,5 %, med 31 in 40 letom pa je 23,5 %. Najmanj zaposlenih, je starih 20 ali manj (2,9 %). 

Zaposlenih, ki so stari 50 ali veĉ let, je 8,8 %. 

Preglednica 2: Starost anketirancev 

Starostna skupina Frekvenca Odstotek 

20 ali manj let 1 2,9 

od 21 do 30 let 13 38,2 

od 31 do 40 let 8 23,5 

od 41 do 50 let 9 26,5 

50 ali veĉ let 3 8,8 

Skupaj 34 100 
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Iz preglednice 3 je razvidno, da polovica anketirancev, ki so sodelovali v raziskavi, svoje delo 

opravlja v oddelku kuhinje (50,0 %). Sledijo anketiranci, ki svoje delo opravljajo v oddelku 

streţbe (38,2 %). V najmanjšem številu so zastopani anketiranci, ki svoje delo opravljajo kot 

vozniki oz. raznašalci hrane (11,8 %). 

Preglednica 3: Oddelek, v katerem anketiranci opravljajo delovne obveznosti 

Oddelek opravljanja dela Frekvenca Odstotek 

Kuhinja 17 50,0 

Streţba 13 38,2 

Voznik 4 11,8 

Skupaj 34 100 

Iz preglednice 4 je razvidno, da veĉ kot tri ĉetrtine anketirancev ima srednješolsko stopnjo 

izobrazbe (76,5 %). Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da je v izbrani restavraciji prisotno 

najveĉ zaposlenih, ki imajo srednješolsko stopnjo izobrazbe. Sledijo anketiranci, ki imajo 

visoko oz. višjo stopnjo izobrazbe (17,6 %). V najmanjšem deleţu so zastopani anketiranci z 

osnovnošolsko izobrazbo (5,9 %).  

Preglednica 4: Dosežena stopnja izobrazbe anketirancev 

Doseţena izobrazba Frekvenca Odstotek 

Osnovnošolska izobrazba 2 5,9 

Srednješolska izobrazba 26 76,5 

Visoka oz. višja izobrazba 6 17,6 

Skupaj 34 100 

V preglednici 5 so predstavljeni podatki delovni dobi, ki jo ima posameznik znotraj izbrane 

restavracije. Najveĉji deleţ predstavljajo zaposleni, ki so v organizaciji manj kot 2 leti (35,3 

%). Sledijo zaposleni, ki svoje delo opravljajo od 2 do 5 let (29,4 %) in od 5 do 10 let (20,6 

%). Najmanj je zaposlenih, ki so v restavraciji veĉ kot 10 let (14,7 %). 

Preglednica 5: Delovna doba anketirancev v izbrani restavraciji 

Delovna doba v organizaciji Frekvenca Odstotek 

Manj kot 2 leti 12 35,3 

Od 2 do 5 let 10 29,4 

Od 5 do 10 let 7 20,6 

Veĉ kot 10 let 5 14,7 

Skupaj 34 100 
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6.2 Analiza pomembnosti skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih 

V tem podpoglavju predstavljamo rezultate analize drugega dela anketnega vprašalnika, ki se 

nanaša na analiziranje pomembnosti skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih,  oz. katera 

skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih je za posameznike v izbrani restavraciji najbolj 

pomembna. Pomembnost dejavnikov zadovoljstva zaposlenih smo raziskovali na podlagi 

petih skupin, in sicer (1) plaĉilni pogoji in nagrajevanje, (2) medsebojni odnosi s sodelavci in 

z nadrejenimi, (3) napredovanje, (4) delovno okolje in (5) izobraţevanje. 

Pri analizi pomembnosti skupin dejavnikov smo uporabili deskriptivno oz. opisno statistiĉno 

metodo. S pomoĉjo programskega orodja SPSS 22 smo pridobili povpreĉne ocene 

pomembnosti skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. S tem smo ugotovili, kako 

pomembna je posamezna skupina dejavnik zadovoljstva zaposlenih za posameznika v izbrani 

restavraciji. Poleg povpreĉnih ocen smo v preglednicah predstavili podatke o standardni 

napaki in varianci. Rezultati so ponazorjeni s preglednicami, ki smo jih oblikovali s pomoĉjo 

programskega orodja Excel. 

6.2.1 Analiza pomembnosti skupine plačilni pogoji in nagrajevanje 

Skupino dejavnikov zadovoljstva zaposlenih plaĉilni pogoji in nagrajevanje predstavlja sedem 

poddejavnikov, ki so pomembni pri razumevanju plaĉilnih pogojev in nagrajevanja. Skupino 

plaĉilni pogoji in nagrajevanje sestavljajo (1) osnovna plaĉa, (2) enakopravnost plaĉila v 

primerjavi z drugimi organizacijami, (3) enakopravnost plaĉila znotraj organizacije, (4) 

materialne ugodnosti (stimulacija), (5) nematerialne ugodnosti (spodbuda), (6) varnost 

zaposlitve in (7) finanĉna stabilnost organizacije. 

V preglednici 6 so predstavljene povpreĉne vrednosti pomembnosti skupine dejavnikov 

plaĉilni pogoji in nagrajevanje. Zaradi boljše preglednosti in razumevanja bomo v 

nadaljevanju uporabljali kratico za povpreĉno vrednost PV. Iz preglednice je moĉ razbrati, da 

sta posameznikom v izbrani restavraciji pri plaĉilnih pogojih in nagrajevanju najbolj 

pomembni potrebi po varnosti zaposlitve (PV = 4,21) in finanĉni stabilnosti organizacije (PV 

= 4,16). Dejavnika, ki v najveĉji meri vplivata na posameznikov dolgoroĉni obstoj v 

organizacijskem okolju. Pomembnost dejavnikov zadovoljstva zaposlenih se skozi ĉas  

spreminja. Posledice trenutne ekonomske situacije so, da posamezniki v ţelijo zadovoljiti 

potrebo po redni sluţbi (varnost zaposlitve) in opravljanju dela v organizaciji, ki je finanĉno 

stabilna. Finanĉna stabilnost oz. uspešnost organizacije pozitivno vpliva na posameznika, saj 

obstaja minimalna moţnost, da posameznik za svoje delo posameznik ne bo prejel plaĉila. Ko 

posameznik zadovolji potrebe po varnosti in finanĉni stabilnosti organizacije, preide na 

zadovoljevanje potrebe po materialnih ugodnostih (PV = 3,94) in plaĉi (PV = 3,88). Najslabše 

ocenjeni dejavniki skupine plaĉilni pogoji in nagrajevanja so enakopravnost plaĉila s 
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sodelavci (PV = 3,79), nematerialne ugodnosti (PV = 3,56) in enakopravnost plaĉila z drugimi 

organizacijami (PV = 3,32). 

Iz preglednice 6 je prav tako moĉ razbrati vrednost variance, ki  ponazarja, kako moĉno so 

razpršene vrednosti okoli povpreĉne vrednosti. Veĉja kot je vrednost variance, veĉja je 

verjetnost, da se povpreĉna vrednost lahko razlikuje v primerjavi s povpreĉno vrednostjo 

populacije. V skupini dejavnikov plaĉilni pogoji in nagrajevanje smo pri dejavniku materialne 

ugodnosti (0,421) pridobili najniţjo vrednost variance, kar nakazuje, da so  posamezniki v 

izbrani restavraciji pri tem dejavniku najbolj enotni. Dejavnik, kjer je prisotna veĉja varianca 

je enakopravnost plaĉila s sodelavci (0,835), kar nakazuje, da so si zaposleni v izbrani 

restavraciji pri tem dejavniku najmanj enotni in obstaja veĉje tveganje, da je povpreĉna 

vrednost populacije lahko razliĉna od povpreĉne vrednosti, ki smo jih pridobili s pomoĉjo 

vzorca. 

Preglednica 6: Pomembnost plačilnih pogojev in nagrajevanja 

Plaĉilni pogoji in nagrajevanje N PV Varianca 

Varnost zaposlitve 34 4,21 0,775 

Finanĉna stabilnost org. 34 4,15 0,614 

Materialne ugodnosti 34 3,94 0,421 

Plaĉa 34 3,88 0,471 

Enakopravnost plaĉila s sodelavci 34 3,79 0,835 

Nematerialne ugodnosti 34 3,56 0,739 

Enakopravnost plaĉila z drugimi org. 34 3,32 0,468 

Za organizacijo je pomembno da prepozna potrebe svojih zaposlenih in oblikuje ter snuje 

organizacijsko okolje, kjer bodo posamezniki svoje potrebe lahko zadovoljili. Prav tako je 

pomembno poznavanje posameznikovih prioritet, saj s tem organizacija nudi posamezniku, 

tisto, kar si sam najbolj ţeli. Iz preglednice 6 je razvidno, da je posameznikom materialna 

dobrina bolj pomembna kot nematerialna dobrina. Menimo, da je za organizacijo kljuĉnega 

pomena, da svojim zaposlenim predstavlja finanĉne rezultate restavracije, saj s tem krepi 

njihovo zadovoljstvo z vidika finanĉne uspešnosti.  

6.2.2 Analiza pomembnosti skupine medsebojni odnosi 

Skupino dejavnikov zadovoljstva zaposlenih medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi 

predstavlja sedem poddejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo medsebojnih odnosov: (1) 

spoštljivi odnosi s sodelavci, (2) spoštljivi odnosi z nadrejenimi, (3) moţnost svobodnega 

izraţanja, (4) prepoznavnost nadrejenih o delovnem uspehu, (5) komunikacija z nadrejenimi, 

(6) komunikacija med oddelki in (7) timsko delo. 



 

52 
 

V preglednici 7 so predstavljene povpreĉne vrednosti dejavnikov skupine medsebojni odnosi s 

sodelavci in z nadrejenimi. Iz preglednice je razvidno, da so najbolj pomembni dejavniki 

medsebojnih odnosov spoštljiv odnos z nadrejenimi (PV = 4,29), komunikacija z nadrejenimi 

(PV = 4,06), spoštljivi odnosi s sodelavci (PV = 4,03), prepoznavnost nadrejenih o 

posameznikovem delovnem uspehu (PV = 4,00) in komunikacija med oddelki (PV = 3,97). 

Menimo, da se posamezniki v izbrani restavraciji zavedajo, da lahko nadrejeni v veĉji meri 

vplivajo na povišanje plaĉe, nematerialne in materialne ugodnosti, kot to lahko stori 

sodelavec, ki opravlja iste delovne naloge. Zato sklepamo, da je posameznikom v izbrani 

restavraciji odnos z nadrejenim bolj pomemben. Najmanj pomembni dejavniki skupine 

medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi so timsko delo (PV = 3,62) in moţnost 

svobodnega izraţanja (PV = 3,62).  

Iz preglednice 7 je prav tako razvidna vrednost variance, kjer smo ugotovili, da so 

posamezniki v izbrani restavraciji najbolj enotni pri dejavniku komunikacija z nadrejenimi 

(0,360) in najmanj enotni pri dejavniku timsko delo (0,971). Podatki nam nakazujejo, da se 

timsko delo po pomembnosti razlikuje od posameznika do posameznika, kjer je enemu 

posamezniku v izbrani restavraciji timsko delo pomembno, spet drugemu ne. 

Preglednica 7: Pomembnost medsebojnih odnosov s sodelavci in nadrejenimi 

Medsebojni odnosi N PV Varianca 

Spoštljivi odnosi z nadrejenimi 34 4,29 0,456 

Komunikacija z nadrejenimi 34 4,06 0,360 

Spoštljivi odnosi s sodelavci 34 4,03 0,454 

Prepoznavnost nadrejenih o del. Uspehu 34 4,00 0,424 

Komunikacija med oddelki 34 3,97 0,454 

Moţnost svobodnega izraţanja 34 3,62 0,546 

Timsko delo 34 3,62 0,971 

Vrsta delovnih obveznosti, ki jih opravlja posameznik v izbrani restavraciji, temeljijo na 

samostojnem opravljanju delovnih nalog. Sklepamo, da timsko delo ni tako pomembno, ker 

vsak posameznik opravlja delovne naloge, ki se ne prepletajo z drugimi posamezniki v 

organizaciji. Pri oddelku streţba, so mize porazdeljene enakopravno med natakarji, ki streţejo 

tekom dneva. Tako je poslediĉno manj potrebe po medsebojnem sodelovanju s sodelavci. 

6.2.3 Analiza pomembnosti skupine napredovanje 

Skupino dejavnikov zadovoljstva zaposlenih napredovanje sestavlja sedem poddejavnikov, ki 

v najveĉji meri vplivajo na zadovoljstvo z vidika napredovanja, in sicer (1) samostojnost, (2) 

pomembnost delovnih nalog, (3) mreţenje znotraj organizacije, (4) karierne priloţnosti v 



 

53 
 

organizaciji, (5) status znotraj organizacije, (6) uporaba znanja in talenta ter (7) napredovanje 

znotraj organizacije. 

V preglednici 8 so predstavljene povpreĉne vrednosti pomembnosti posameznikov v 

restavraciji pri skupini dejavnikov napredovanje. Iz preglednice je razvidno, da sta 

posameznikom v izbrani restavraciji najbolj pomembna dejavnika samostojnost (PV = 4,00) 

in pomembnost delovnih nalog (PV = 3,79). Na podlagi podatkov menimo, da si posamezniki 

znotraj organizacije ţelijo, da nadrejeni zaupajo posameznikovim sposobnostim, znanju in 

talentu. Posameznik ţeli obĉutiti, da je del kolektiva in da ni vedno pod pritiskom s strani 

nadrejenega pri opravljanju delovnih nalog ter pri tem uporablja svoje znanje. Poleg 

samostojnosti si posamezniki v izbrani restavraciji ţelijo, da imajo njihove delovne naloge 

smisel in pomen za organizacijsko uspešnost. Ţelijo biti del kolektiva, kjer aktivno sodelujejo 

pri uspehih organizacije. Po pomembnosti sledijo dejavniki: mreţenje znotraj organizacije 

(PV = 3,62) in karierne priloţnosti (PV = 3,53). Najmanj pomembni dejavniki skupine 

napredovanje so uporaba znanja in talenta v sklopu delovnih nalog (PV = 3,29), napredovanje 

znotraj organizacije (PV = 3,29) in status znotraj organizacije (PV = 3,26). Napredovanje za 

posameznike v izbrani restavraciji ni tako pomembno kot ostali dejavniki. Za takšen odziv sta 

moţna dva razloga. Prvi moţen razlog je, da organizacija ne omogoĉa horizontalno in 

vertikalno napredovanje, zato ta potreba ni tako pomembna v organizacijskem okolju, saj je 

zapostavljena. Drugi moţen razlog je, da posamezniki v restavraciji trenutno delovno mesto 

vidijo kot prehodno obdobje in ne kot delovno mesto, kjer bodo dolgoroĉno ostali. 

Preglednica 8: Pomembnost napredovanja 

Napredovanje N PV Varianca 

Samostojnost 34 4,00 0,606 

Pomembnost delovnih nalog 34 3,79 0,593 

Mreţenje znotraj org. 34 3,62 0,728 

Karierne priloţnosti 34 3,53 0,802 

Napredovanje znotraj org. 34 3,29 1,002 

Uporaba znanja in talenta 34 3,29 0,881 

Status znotraj organizacije 34 3,26 0,867 

 

Iz preglednice 8 je prav tako razvidna vrednost variance. Najniţja vrednost variance je 

prisotna pri dejavniku pomembnost delovnih nalog (0,593) in najvišja pri dejavniku 

napredovanje znotraj organizacije (1,002). Zakaj pride do takšne razpršenosti, bomo 

ugotavljali v nadaljevanju pri preverjanju hipotez, kjer bomo ţeleli ugotoviti, ĉe se 

pomembnost dejavnikov razlikuje glede na starost in spol zaposlenega. 
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Naloga managementa je, da posamezniku, ki vstopa v organizacijsko okolje, da moţnost 

mentorstva, kjer spozna, kaj se od njega priĉakuje pri izpolnjevanju delovnih nalog. Po 

ustreznem uvajalnem postopku se posamezniku omogoĉi samostojno opravljanje delovnih 

nalog. Pomembnost delovnih nalog je vedno odvisna od komunikacije nadrejenega  

zaposlenim. Menimo, da vsako delovno mesto vpliva na uspešnost organizacije. Ĉe ţeli 

management organizacije izboljšati zadovoljstvo zaposlenih, mora zaposlenim sporoĉati, kako 

posameznikovo delovno mesto vpliva na uspešnost organizacije. S tem posameznik verjame 

in ĉuti, da je pomemben del organizacijskega okolja. 

6.2.4 Analiza pomembnosti skupine delovno okolje 

Skupino dejavnikov zadovoljstva zaposlenih delovno okolje sestavlja trinajst poddejavnikov, 

ki v najveĉji meri vplivajo na zadovoljstvo z delovnim okoljem, in sicer (1) delovni ĉas, (2) 

razporejenost delovnega ĉasa, (3) urejenost delovnega prostora, (4) urejenost ostalih 

prostorov, (5) delovna oprema, (6) zanimivost delovnih nalog, (7) raznolikost delovnih nalog, 

(8) organizacijska kultura, (9) prosti delovni dnevi, (10) psihiĉna in fiziĉna varnost v 

organizaciji, (11) druţbena odgovornost organizacije, (12) psihiĉna zahtevnost delovnih nalog 

in (13) fiziĉna zahtevnost delovnih nalog. 

V preglednici 9 so predstavljene povpreĉne vrednosti skupine dejavnikov zadovoljstva 

zaposlenih delovno okolje. Iz preglednice je razvidno, da so najpomembnejši dejavniki 

delovnega okolja psihiĉna in fiziĉna varnost v organizaciji (PV = 4,50), moţnost izkorišĉanja 

prostih delovnih dni (PV = 4,24) in razporejenost delovnega ĉasa (PV = 4,00). Rezultat je 

priĉakovan, saj organizacijsko okolje mora biti oblikovano tako, da šĉiti interese in osebnost 

posameznika v povezavi z drugimi posamezniki organizacije. Sledijo delovna oprema (PV = 

3,79), delovni ĉas (PV = 3,76), psihiĉna zahtevnost nalog (PV = 3,74) in urejenost delovnega 

prostora (PV = 3,71). Delo v restavraciji je naporno, kajti delovni ĉas je atipiĉno oblikovan. 

Zaposleni svoje delo opravljajo tudi 16 ur na dan in na koncu meseca presegajo 200 delovnih 

ur. Zato ne preseneĉa, da sta posameznikom v izbrani restavraciji delovni ĉas in razporejenost 

delovnega ĉasa pomembna. Med manj pomembnimi dejavniki delovnega okolja so 

organizacijska kultura (PV = 3,41), urejenost ostalih organizacijskih prostorov (PV = 3,29), 

fiziĉna zahtevnost nalog (PV = 3,15), zanimivost delovnih nalog (PV = 3,12), raznolikost 

delovnih nalog (PV = 3,03) in druţbena odgovornost organizacije (PV = 2,88).  

Iz preglednice 9 je prav tako razvidna vrednost variance. Povpreĉna vrednost dejavnika z 

najniţjo vrednostjo variance je urejenost delovnega prostora (0,275). Dejavnik z najvišjo 

vrednostjo variance je dejavnik (druţbena odgovornost organizacije (1,258). Povpreĉna 

vrednost populacije se lahko pri dejavniku druţbena odgovornost organizacije drastiĉno 

razlikuje, saj se v izbrani restavraciji pojavljajo zaposleni, ki jim je odgovornost organizacije 

pomembna, medtem ko drugim ne. 
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Preglednica 9: Pomembnost delovnega okolja 

Delovno okolje N PV Varianca 

Psihiĉna in fiziĉna varnost 34 4,5 0,439 

Prosti delovni dnevi 34 4,24 0,367 

Razporejenost delovnega ĉasa 34 4,00 0,485 

Delovna oprema 34 3,79 0,471 

Delovni ĉas 34 3,76 0,549 

Psihiĉna zahtevnost nalog 34 3,74 0,625 

Urejenost delovnega prostora 34 3,71 0,275 

Organizacijska kultura 34 3,41 0,674 

Urejenost ostalih prostorov 34 3,29 0,820 

Fiziĉna zahtevnost nalog 34 3,15 0,553 

Zanimivost delovnih nalog 34 3,12 0,652 

Raznolikost delovnih nalog 34 3,03 0,696 

Druţbena odgovornost org. 34 2,88 1,258 

Za management izbrane restavracije je pomembno, da zaposlenim v restavraciji zagotovi 

enakopravne pogoje za psihiĉno in fiziĉno varnosti posameznika znotraj organizacije. Vsem 

zaposlenim morajo pred vstopom v organizacijo predstaviti pravila, ki se spoštujejo, in kazni, 

ki so doloĉene v primeru psihiĉnega in fiziĉnega nasilja nad sodelavci. Prav tako je 

pomembno, da management bolj uĉinkovito razporedi delovni ĉas posameznikom, saj s tem 

lahko vpliva na posameznikovo zadovoljstvo. 

6.2.5 Analiza pomembnosti skupine izobraževanje  

Skupino dejavnikov zadovoljstva zaposlenih izobraţevanje sestavljajo (1) izobraţevanje skozi 

šolanje, (2) izobraţevanje znotraj organizacije in (3) delovne izkušnje. 

V preglednici 10 so predstavljene povpreĉne vrednosti skupine dejavnikov izobraţevanje. Iz 

preglednice je razvidno, da pod dejavniki izobraţevanja niso tako pomembni kot  dejavniki 

drugih skupin. V tem sklopu dejavnikom je posameznikom v izbrani restavraciji pomembno 

pridobivanje delovnih izkušenj, ki lahko koristijo v nadaljnjem kariernem razvoju (PV = 

3,21). Sledita dejavnika izobraţevanje znotraj organizacije in moţnost mentorstva (PV = 

3,09). Zaposlenim je najmanj pomemben dejavnik moţnost izobraţevanja skozi šolanje (PV = 

2,79). 
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Iz preglednice 10 je prav tako razvidno, da je vrednost variance pri vseh treh dejavnikih 

visoka. Ugotavljamo, da se dejavniki izobraţevanja od posameznika razlikujejo. Trenutna 

povpreĉna vrednost se lahko razlikuje s povpreĉno vrednostjo populacije.  

Preglednica 10: Pomembnost skupine dejavnikov izobraževanje 

Izobraţevanje N PV Varianca 

Delovne izkušnje 34 3,21 0,956 

Izobraţevanje znotraj org. 34 3,09 1,234 

Izobraţevanje skozi šolanje 34 2,79 1,259 

Kljub temu da zaposlenim v izbrani restavraciji izobraţevanje ni pomembno, je vloga  

managementa, da oblikuje organizacijsko okolje, kjer bodo posamezniki lahko razvijali svoj 

potencial in talent. Vsak posameznik znotraj organizacije ţeli napredovati v znanju. Menimo, 

da bi se management organizacije moral posveĉati izobraţevanju, ki je relevantno in zanimivo 

za vsakega posameznika.  

6.2.6 Preverjanje hipoteze 1 

H1: Zaposlenim v izbrani restavraciji so medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi 

najbolj pomembna skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. 

Pri preverjanju hipoteze 1 smo uporabili drugi del vprašalnika, ki se nanaša na pomembnost 

skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. S pomoĉjo programskega orodja SPSS 22 smo 

zdruţili povpreĉne vrednosti vseh poddejavnikov posameznih skupin in tvorili povpreĉno 

vrednost celotne skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. S tem smo prišli do ugotovitev, 

katera posamezna skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih je za posameznike v izbrani 

restavraciji najbolj pomembna in v najveĉji meri vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. 

Podatki o povpreĉnih vrednostih pomembnosti posamezne skupine zadovoljstva zaposlenih so 

predstavljeni v preglednici 11, iz katere je razvidno, da je posameznikom v izbrani restavraciji 

najbolj pomembna skupina dejavnikov odnosi s sodelavci in z nadrejenimi (PV = 3,94). 

Rezultat je priĉakovan, saj je dosedanja raziskava, ki so jo izvedli pri The Society for Human 

Resource Management (2015), nakazala na dejstvo, da je skupina dejavnikov medsebojni 

odnosi s sodelavci in z nadrejenimi najbolj pomembna za posameznike znotraj organizacije. 

Sledijo skupina dejavnikov plaĉilni pogoji in nagrajevanje (PV = 3,84), delovno okolje (PV = 

3,59), napredovanje (PV = 3,54) in izobraţevanje (PV = 3,03). 

Iz preglednice 11 je prav tako razvidna vrednost variance, ki je pri vseh skupinah zelo nizka, 

le v primeru skupine dejavnikov izobraţevanje je prišlo do velike vrednosti variance pri 

odgovorih (0,952). Sklepamo, da se vrednost skupine dejavnikov izobraţevanje po 
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pomembnosti lahko razlikuje glede na populacijo oz. povpreĉna vrednost, ki  smo jo pridobili, 

lahko odstopa. Za izbrano restavracijo je pomembno, da razume pridobljene odgovore in 

ugotovi, ĉe se pomembnost skupin lahko glede na populacijo drastiĉno razlikuje. 

Razlikovanje povpreĉne vrednosti lahko zavede izbrano restavracijo, da snuje in oblikuje 

organizacijsko okolje, ki ne bo enakopravno oblikovano za vse. 

Preglednica 11: Povprečne vrednosti pomembnosti skupin 

Povpreĉne vrednosti skupin N PV Varianca 

Odnosi s sodelavci in nadrejenimi 34 3,94 0,173 

Plaĉilni pogoji in nagrajevanje 34 3,84 0,157 

Delovno okolje 34 3,59 0,138 

Napredovanje 34 3,54 0,259 

Izobraţevanje 34 3,03 0,952 

Med posameznimi skupinami dejavnikov zadovoljstva zaposlenih je opazna razlika v 

povpreĉni vrednosti, ki ponazarja pomembnost skupine dejavnikov za zaposlenega v izbrani 

restavraciji. Ne moremo z gotovostjo trditi, da se povpreĉne vrednosti med seboj statistiĉno 

razlikujejo, dokler ne opravimo statistiĉnega testa. Zaradi majhnega vzorca (n = 34) smo se 

odloĉili za uporabo ne parametriĉnega Wilcoxon testa, s pomoĉjo katerega ţelimo ugotoviti, 

ali se povpreĉne vrednosti posamezne skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih statistiĉno 

razlikujejo od povpreĉne vrednosti ostalih skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. 

Rezultati bodo predstavljeni ob upoštevanju 5 % stopnje tveganja. 

Pri uporabi Wilcoxon testa smo upoštevali niĉelno hipotezo – H0: povprečna vrednost 

skupine Xx se statistično ne razlikuje od povprečne vrednosti skupine Xy in alternativno 

hipotezo – H1: povprečna vrednost skupine Xx se statistično razlikuje od povprečne vrednosti 

skupine Xy. 

V preglednici 12 so predstavljeni rezultati Wilcoxon testa, kjer je moĉ opaziti vrednost sig. 

Vrednost nam pojasni, kako moĉno se povpreĉne vrednosti skupin med seboj razlikujejo. 

Rezultati (sig) nam sporoĉajo, ĉe je vrednost sig veĉja od 0,05, ne moremo zavrniti niĉelne 

hipoteze o statistiĉni enakosti povpreĉnih vrednosti in podamo ugotovitev, da se povpreĉne 

ocene posameznih skupin med seboj statistiĉno ne razlikujejo. V primeru, da je vrednost sig 

manjša od 0,05, zavrnemo niĉelno hipotezo o statistiĉni enakosti povpreĉnih vrednosti in 

podamo ugotovitev, da se povpreĉne vrednosti skupin med seboj razlikujejo. V preglednici 12 

so z odebeljeno pisavo oznaĉene vrednosti sig skupine pomembnosti dejavnikov zadovoljstva 

zaposlenih, ki se med seboj statistiĉno ne razlikujejo. V tem primeru je moĉ opaziti, da ni 

statistiĉnih razlik med skupinami dejavnikov zadovoljstva zaposlenih pri (1) skupini plaĉilni 

pogoji in nagrajevanje ter medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi ter (2)  skupina 

napredovanje in delovno okolje. 
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Preglednica 12: Statistične razlike pomembnosti skupin dejavnikov 

Statistiĉne razlike v povpreĉnih vrednostih skupin 2 - tailed sig 

Plačilni pogoji in nagrajevanje - Medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi 0,134 

Plaĉilni pogoji in nagrajevanje - Napredovanje 0,004 

Plaĉilni pogoji in nagrajevanje - Delovno okolje 0,000 

Plaĉilni pogoji in nagrajevanje - Izobraţevanje 0,000 

Medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi - Napredovanje 0,000 

Medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi - Delovno okolje 0,000 

Medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi - Izobraţevanje 0,000 

Napredovanje - Delovno okolje 0,506 

Napredovanje - Izobraţevanje 0,000 

Delovno okolje - Izobraţevanje 0,004 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko delno potrdimo prvo postavljeno hipotezo, ki pravi, 

da so zaposlenim v izbrani restavraciji medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi najbolj 

pomembna skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. Skupina dejavnikov medsebojni 

odnosi s sodelavci in z nadrejenimi je glede na druge skupine najpomembnejša skupina, razen 

glede na skupino plaĉilni pogoji in nagrajevanje, kjer ni zaznati statistiĉnih razlik. Skupine 

dejavnikov zadovoljstva zaposlenih po pomembnosti lahko razvrstimo po sledeĉem vrstnem 

redu: (1) najpomembnejši skupini dejavnikov zadovoljstva zaposlenih sta medsebojni odnosi 

s sodelavci in z nadrejenimi ter plaĉilni pogoji in nagrajevanje; (2) srednje pomembna skupina 

dejavnikov zadovoljstva zaposlenih sta napredovanje in delovno okolje in (3) najmanj 

pomembna skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih je izobraţevanje. 

6.2.7 Preverjanje hipoteze 2 

H2: Skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih se v izbrani restavraciji po pomembnosti 

statistično ne razlikujejo med spoloma. 

V tem delu raziskave smo uporabili podatke, ki smo jih ţe pridobili pri preverjanju hipoteze 1 

in sicer povpreĉne vrednosti posameznih skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih glede na 

pomembnost. Za ugotavljanje razlik med spoloma v povpreĉnih vrednostih skupin dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih smo uporabili ne parametriĉni test imenovan Mann Whitney 

Independent T – test. Test bo razdelil posamezno skupino dejavnikov zadovoljstva zaposlenih 

na dva dela, kjer bo prvi del predstavljala povpreĉna vrednost moških, drugi del pa povpreĉna 

vrednost ţensk. Povpreĉne vrednosti smo med seboj primerjali in ugotavljali, ĉe med moškimi 

in ţenskami obstaja statistiĉna razlika v pomembnosti skupin dejavnikov. Upoštevali smo 5 % 

stopnjo tveganja. 
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V preglednici 13 so predstavljene povpreĉne vrednosti posameznih skupin zadovoljstva 

zaposlenih med moškimi in ţenskami. Razvidno je, da se povpreĉne vrednosti bistveno ne 

razlikujejo med moškimi in ţenskami. Le v primeru delovnega okolja je ţenskam (PV = 3,76) 

delovno okolje pomembnejše kot moškim (PV = 3,49). 

Preglednica 13: Povprečne vrednosti pomembnosti dejavnikov za moške in ženske 

Povpreĉne vrednosti skupin Spol 
Povpreĉna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Plaĉilni pogoji in nagrajevanje 
Moški 3,786 0,420 0,090 

Ţenska 3,929 0,347 0,100 

Odnosi s sodelavci in z nadrejenimi 
Moški 3,896 0,392 0,084 

Ţenska 4,024 0,463 0,134 

Napredovanje 
Moški 3,520 0,494 0,105 

Ţenska 3,583 0,556 0,161 

Delovno okolje 
Moški 3,490 0,322 0,069 

Ţenska 3,763 0,405 0,117 

Izobraţevanje 
Moški 3,061 0,852 0,182 

Ţenska 2,972 1,210 0,349 

V primeru, da ţelimo z gotovostjo trditi, da obstajajo statistiĉne razlike med moškimi in 

ţenskami, smo izvedli Mann Whitney Independent T – test, kjer smo si postavili niĉelno 

hipotezo – H0 – povprečne vrednosti skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih se po 

pomembnosti ne razlikujejo med spoloma in alternativno hipotezo – H1 – povprečne vrednosti 

skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih se po pomembnosti razlikujejo med spoloma. 

Preglednica 14: Rezultati Mann Whitney T - Test 

Razlike med spoloma Spol 2 – tailed sig Z 

Plaĉilni pogoji in nagrajevanje 
Moški 

0,415 –0,816 
Ţenska 

Odnosi s sodelavci in z nadrejenimi 
Moški 

0,457 –0,744 
Ţenska 

Napredovanje 
Moški 

0,717 –0,362 
Ţenska 

Delovno okolje 
Moški 

0,062 –1,866 
Ţenska 

Izobraţevanje 
Moški 

0,611 –0,508 
Ţenska 



 

60 
 

V preglednici 14 so predstavljeni rezultati Mann Whitney Independent T – testa, kjer je moĉ 

opaziti vrednosti sig. Vrednost nam pojasni, kako moĉno se povpreĉne vrednosti skupin med 

seboj razlikujejo. Rezultati (sig) nam sporoĉajo, ĉe je vrednost sig veĉja od 0,05, ne moremo 

zavrniti niĉelne hipoteze o statistiĉni enakosti povpreĉnih vrednosti in podamo ugotovitev, da 

se povpreĉne ocene posameznih skupin med seboj statistiĉno ne razlikujejo. V primeru, da je 

vrednost sig manjša od 0,05, zavrnemo niĉelno hipotezo o statistiĉni enakosti povpreĉnih 

vrednosti in podamo ugotovitev, da se povpreĉne vrednosti skupin med seboj razlikujejo. 

Iz preglednice 14 je razvidno, da so vse vrednosti 2 – tailed sig veĉje od 0,05. S tem niĉelne 

hipoteze ne moremo zavrniti in lahko podamo ugotovitev, da se skupine dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih pri 5 % stopnji tveganja, po pomembnosti med seboj ne razlikujejo 

glede na spol. 

Na podlagi pridobljenih rezultatov hipotezo 2, ki pravi, da se skupine dejavnikov zadovoljstva 

zaposlenih  v izbrani restavraciji po pomembnosti statistično ne razlikujejo med spoloma, 

lahko potrdimo, saj je iz preglednice 14 razvidno, da med povpreĉnimi vrednostmi 

posameznih skupin  ni statistiĉno znaĉilnih razlik na podlagi spola. V izbrani restavraciji so 

vse skupine dejavnikov zadovoljstva enako pomembne za moške in ţenske. 

6.2.8 Preverjanje hipoteze 3 

H3: Skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih izobraževanje se v izbrani restavraciji po 

pomembnosti statistično razlikuje glede na starost. 

V tem delu raziskave smo uporabili povpreĉne vrednosti posameznih skupin glede na 

pomembnost, ki smo jih pridobili s pomoĉjo uporabe deskriptivne statistiĉne metode. Ţeleli 

smo ugotoviti, ĉe se povpreĉna vrednost skupine izobraţevanje razlikuje glede na starost. S 

pomoĉjo programa SPSS 22 smo izvedli ne parametriĉni test imenovan Kruskal – Wallis Test. 

Test je bil opravljen pri 5 % stopnji tveganja. Rezultati so prikazani in ponazorjeni s 

preglednicami, ki smo jih oblikovali s pomoĉjo programskega orodja Excel. 

Pri starostni skupini 20 ali manj let smo pridobili samo en pravilno izpolnjeni anketni 

vprašalnik, zato smo skupino 20 ali manj let izloĉili iz preverjanja hipoteze 3. Raziskavo 

skupine izobraţevanje bomo tako izvedli pri starostnih skupinah (1) od 21 do 30 let, (2) od 31 

do 40 let, (3) od 41 do 50 let in (4) 50 ali veĉ let. 

V preglednici 15 so predstavljene povpreĉne vrednosti pomembnosti skupine dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih. Iz preglednice je razvidno, da so povpreĉne vrednosti ne glede na 

starost pribliţno enake. Najveĉje razlike so pri skupini dejavnikov izobraţevanje, kjer je 

razvidno, da je zaposlenim v izbrani organizaciji, ki so stari od 21 do 30 let (PV = 3,31) 

pomembnost izobraţevanja veĉja, kot pri osebah, ki so stare od 41 do 50 let (PV = 2,48) in 50 

ali veĉ let (PV = 2,00). 
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Preglednica 15: Povprečne vrednosti skupin glede na starost 

Razlike glede na starost 
Starostna 

skupina 
Pov. Vrednost Sta. Odklon Sta. Napaka 

Plaĉilni pogoji in 

nagrajevanje 

od 21 do 30 let 3,846 0,430 0,119 

od 31 do 40 let 3,893 0,339 0,120 

od 41 do 50 let 3,699 0,394 0,131 

50 ali veĉ let 3,810 0,297 0,171 

Medsebojni odnosi s 

sodelavci in z nadrejenimi 

od 21 do 30 let 3,956 0,426 0,118 

od 31 do 40 let 3,839 0,428 0,151 

od 41 do 50 let 3,889 0,376 0,125 

50 ali veĉ let 4,048 0,436 0,251 

Napredovanje 

od 21 do 30 let 3,692 0,462 0,128 

od 31 do 40 let 3,571 0,561 0,198 

od 41 do 50 let 3,349 0,469 0,156 

50 ali veĉ let 3,143 0,429 0,247 

Delovno okolje 

od 21 do 30 let 3,657 0,398 0,110 

od 31 do 40 let 3,452 0,298 0,105 

od 41 do 50 let 3,513 0,322 0,107 

50 ali veĉ let 3,615 0,468 0,270 

Izobraţevanje 

od 21 do 30 let 3,308 0,976 0,270 

od 31 do 40 let 3,333 0,642 0,227 

od 41 do 50 let 2,481 0,818 0,272 

50 ali veĉ let 2,000 0,333 0,192 

Ker ne moremo z gotovostjo trditi, da med starostnimi skupinami obstajajo statistiĉne razlike, 

smo izvedli Kruskal – Wallis Test, kjer smo postavili niĉelno hipotezo – H0 – povprečne 

vrednosti skupine zadovoljstva zaposlenih izobraževanje se po pomembnosti statistično ne 

razlikuje glede na starost in alternativno hipotezo – H1 – povprečne vrednosti skupine 

zadovoljstva zaposlenih izobraževanje se po pomembnosti statistično razlikuje glede na 

starost. 

Rezultati Kruskal – Wallis Testa so predstavljeni v preglednici 16, iz katere so razvidne 

vrednosti 2 – tailed sig, ki nam koristijo, da bodisi potrdimo razlike, ali ne. V našem primeru 

so nas zanimale morebitne razlike v skupini dejavnikov izobraţevanje. Glede na to, da je 

vrednost sig 0,042 < 0,05, zavrnemo niĉelno hipotezo in sprejmemo alternativno hipotezo, da 

med starostnimi skupinami obstajajo statistiĉne razlike. V vseh ostalih skupinah je moĉ 

zaslediti, da teh razlik ni oz. skupine enako pomembno vplivajo na posameznika ne glede na 

starost. 
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Preglednica 16: Rezultati Kruskal – Wallis Test 

Razlike glede na starost 2 – tailed sig Chi - Square 

Plaĉilni pogoji in nagrajevanje 0,836 3,912 

Odnosi s sodelavci in z nadrejenimi 0,980 3,422 

Napredovanje 0,314 6,626 

Delovno okolje 0,884 3,740 

Izobraževanje 0,042 11,512 

Na podlagi pridobljenih rezultatov hipotezo 3, ki pravi, da se skupina dejavnikov zadovoljstva 

zaposlenih izobraževanje v izbrani restavraciji po pomembnosti statistično razlikuje glede na 

starost, lahko potrdimo, saj smo ugotovili, da starostna skupina vpliva na pomembnost 

skupine dejavnikov izobraţevanje. Podamo lahko ugotovitev, da je mlajšim posameznikom v 

izbrani restavraciji izobraţevanje bolj pomembno kot starejšim. 

6.3 Analiza zadovoljstva s skupinami dejavnikov zadovoljstva zaposlenih 

V tem podpoglavju bomo analizirali tretji del anketnega vprašalnika, ki se nanaša na 

analiziranje zadovoljstva zaposlenih z dejavniki posameznih skupin zadovoljstva zaposlenih. 

Ţelimo ugotoviti, kako so zaposleni v izbrani restavraciji zadovoljni s posameznimi dejavniki 

posamezne skupine in kateri dejavniki znotraj skupine so trenutno najboljše oz. najslabše 

oblikovani. 

Pri analizi zadovoljstva skupin dejavnikov smo uporabili deskriptivno oz. opisno statistiĉno 

metodo. Podatke smo analizirali s pomoĉjo programa SPSS 22, kjer smo pridobili povpreĉne 

ocene zadovoljstva zaposlenih pri posameznih dejavnikih. Zaradi boljše preglednosti in 

razumevanja smo podali podatke v preglednici, kjer je poleg povpreĉnih ocen, moĉ zaslediti 

še vrednosti variance in standardne napake. 

6.3.1 Analiza zadovoljstva skupine plačilni pogoji in nagrajevanje 

V preglednici 17 so predstavljene povpreĉne vrednosti trenutnega zadovoljstva s skupino 

dejavnikov plaĉilni pogoji in nagrajevanje. Iz preglednice je razvidno, da so zaposleni v 

izbrani restavraciji najbolj zadovoljni s finanĉno uspešnostjo organizacije (PV = 4,53) in 

varnostjo zaposlitve (PV = 4,26). Oba dejavnika sta ţe pri analizi pomembnosti dejavnikov 

izstopala kot najpomembnejša dejavnika. Iz podatkov je razvidno, da se management 

organizacije zaveda, katere so posameznikove potrebe in te tudi zadovolji. Zadovoljstvo pri 
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drugih dejavnikih je sledeĉe: enakopravnost plaĉila z drugimi organizacijami (PV = 3,74) in 

plaĉa (PV = 3,62). Dejavniki, s katerimi so zaposleni v izbrani restavraciji najmanj zadovoljni 

pri skupini plaĉilni pogoji in nagrajevanje, so enakopravnost plaĉila s sodelavci (PV = 3,56), 

nematerialne ugodnosti (PV = 3,56) in materialne ugodnosti (PV = 3,35). 

Iz preglednice 17 je prav tako razvidna vrednost variance, ki je pri dejavniku finanĉna 

stabilnost organizacije najniţja (0,257) ter najvišja pri dejavniku enakopravnost plaĉila s 

sodelavci (0,820).  

Preglednica 17: Zadovoljstvo z plačilnimi pogoji in nagrajevanjem 

Plaĉilni pogoji in nagrajevanje N PV Varianca 

Finanĉna stabilnost organizacije 34 4,53 0,257 

Varnost zaposlitve 34 4,26 0,504 

Enakopravnost plaĉila z drugimi org. 34 3,74 0,739 

Plaĉa 34 3,62 0,486 

Enakopravnost plaĉila s sodelavci 34 3,56 0,820 

Nematerialne ugodnosti 34 3,56 0,557 

Materialne ugodnosti 34 3,35 0,660 

Za organizacijo je smiselno, da se posveti izboljšanju dejavnikov materialno in nematerialno 

nagrajevanje, saj je pri teh dejavnikih opaziti, da niso oblikovani ustrezno. Organizacija mora 

motivirati in spodbujati svoje zaposlene, da ne obĉutijo nezadovoljstva na delovnem mestu in 

jim omogoĉiti, da skozi organizacijsko delovanje pridobijo variabilni del plaĉe oz. 

stimulacije. 

6.3.2 Analiza zadovoljstva skupine medsebojni odnosi 

V preglednici 18 so predstavljene povpreĉne vrednosti skupine medsebojni odnosi s sodelavci 

in z nadrejenimi. Iz preglednice je razvidno, da so zaposleni v izbrani restavraciji najbolj 

zadovoljni z odnosom nadrejenih, in sicer komunikacija z nadrejenimi (PV = 3,88) in 

spoštljivi odnosi z nadrejenimi (PV = 3,79). Spoštljivi odnosi s sodelavci ne zaostajajo prav 

veliko (PV = 3,74). Dejavniki, s katerimi so zaposleni v izbrani restavraciji najmanj 

zadovoljni so svobodno izraţanje (PV = 3,65), komunikacija med oddelki (PV = 3,62), timsko 

delo (PV = 3,62) in prepoznavnost nadrejenih o posameznikovem uspehu (PV = 3,62). 

Iz preglednice 18 je prav tako razvidna vrednost variance, ki je pri dejavniku spoštljivi odnosi 

s sodelavci najniţja (0,504) in najvišja pri dejavniku komunikacija med oddelki (0,910). 
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Preglednica 18: Zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi s sodelavci in nadrejenimi 

Medsebojni odnosi N PV Varianca 

Komunikacija z nadrejenimi 34 3,88 0,592 

Spoštljivi odnosi z nadrejenimi 34 3,79 0,653 

Spoštljivi odnosi s sodelavci 34 3,74 0,504 

Svobodno izraţanje 34 3,65 0,660 

Komunikacija med oddelki 34 3,62 0,910 

Timsko delo 34 3,62 0,607 

Prepoznavnost nadrejenih 34 3,62 0,849 

Med povpreĉnimi ocenami obstajajo zelo majhne razlike. Lahko reĉemo, da so medsebojni 

odnosi s sodelavci in z nadrejenimi pribliţno enako oblikovani. Teţava v tem primeru je, da 

so povpreĉne vrednosti pod 4, ki je merilo za zadovoljstvo zaposlenih. 

6.3.3 Analiza zadovoljstva skupine napredovanje 

V preglednici 19 so predstavljene povpreĉne vrednosti skupine napredovanje. Iz preglednice 

je razvidno, da so zaposleni v izbrani restavraciji najbolj zadovoljni z moţnostjo opravljanja 

delovnih nalog samostojno (PV = 4,15) in moţnostjo mreţenja znotraj organizacije (PV = 

3,85). Srednje zadovoljni so z dejavniki status znotraj organizacije (PV = 3,62), pomembnost 

delovnih nalog (PV = 3,62) ter uporabo znanja in talenta (PV = 3,50). Najmanj so zadovoljni 

z kariernimi moţnostmi znotraj organizacije (PV = 3,18) in napredovanjem znotraj 

organizacije (PV = 3,03). 

Iz preglednice 19 je prav tako razvidna vrednost variance, ki je pri dejavniku samostojnost 

najniţja (0,250) in najvišja pri dejavniku napredovanje znotraj organizacije (0,878). 

Preglednica 19: Povprečne vrednosti skupine napredovanje 

Napredovanje N PV Varianca 

Samostojnost 34 4,15 0,250 

Mreţenje znotraj org. 34 3,85 0,675 

Status znotraj org. 34 3,62 0,425 

Pomembnost delovnih nalog 34 3,62 0,425 

Uporaba znanja in talenta 34 3,50 0,742 

Karierne priloţnosti v org. 34 3,18 0,695 

Napredovanje znotraj org. 34 3,03 0,878 
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Za organizacijo je pomembno, da omogoĉi boljše napredovanje posameznikom znotraj 

organizacije oz. da seznani posameznike, kakšne so moţnosti napredovanja. Menimo, da 

organizacija nima doloĉenih meril za napredovanje, zato so zaposleni v izbrani restavraciji 

nezadovoljni. Kar se odraţa tudi na nezadovoljstvu pri kariernih moţnostih znotraj 

organizacije. Vse to lahko privede do iskanja boljše zaposlitve v drugih organizacijah. S tem 

zapustijo izbrano restavracijo, kar lahko predstavlja izgubo ĉloveškega kapitala in znanja. 

6.3.4 Analiza zadovoljstva skupine delovno okolje 

V preglednici 20 so predstavljene povpreĉne vrednosti skupine dejavnikov delovno okolje. Iz 

preglednice je razvidno, da so zaposleni v izbrani restavraciji najbolj zadovoljni s psihiĉno in 

fiziĉno varnostjo znotraj organizacije (PV = 4,12), z urejenostjo delovnega prostora (PV = 

3,88) in s prostimi delovnimi dnevi (PV = 3,82) ter fiziĉno zahtevnostjo nalog (PV = 3,76). 

Srednje zadovoljni so z organizacijsko kulturo (PV = 3,68), delovno opremo (PV = 3,65), 

druţbeno odgovornostjo organizacije (PV = 3,50), razporejenostjo delovnega ĉasa (PV = 

3,50) in delovnim ĉasom (PV = 3,41). Najmanj so zadovoljni z raznolikostjo delovnih nalog 

(PV = 3,38), urejenostjo ostalih prostorov (PV = 3,32),s psihiĉno zahtevnostjo delovnih nalog 

(PV = 3,18) in z zanimivostjo delovnega mesta (PV = 3,12). 

Preglednica 20: Povprečne vrednosti skupine delovno okolje 

Delovno okolje N PV Varianca 

Psihiĉna in fiziĉna varnost 34 4,12 0,349 

Urejenost delovnega prostora 34 3,88 0,410 

Prosti delovni dnevi 34 3,82 0,815 

Fiziĉna zahtevnost nalog 34 3,76 0,488 

Organizacijska kultura 34 3,68 0,407 

Delovna oprema 34 3,65 0,720 

Druţbena odgovornost org. 34 3,50 0,379 

Razporejenost delovnega ĉasa 34 3,50 0,803 

Delovni ĉas 34 3,41 0,856 

Raznolikost delovnih nalog 34 3,38 0,789 

Urejenost ostalih prostorov 34 3,32 0,832 

Psihiĉna zahtevnost nalog 34 3,18 0,635 

Zanimivost delovnega mesta 34 3,12 0,713 

Iz preglednice 20 je prav tako razvidna vrednost variance, ki je pri dejavniku psihiĉna in 

fiziĉna varnost najniţja (0,349) in najvišja pri dejavniku delovni ĉas (0,856). Vrednost 
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variance nam v tem primeru sporoĉa, da je povpreĉna vrednost, ki smo jo pridobili pri 

dejavniku psihiĉna in fiziĉna varnost, najbolj realna vrednost, saj obstaja manjša verjetnost, da 

bo prišlo do prevelikega odstopanja v primerjavi s povpreĉno vrednostjo populacije. Pri 

vrednosti variance, ki je veĉja, pa obstaja veĉja verjetnost, da povpreĉna vrednost odstopa od 

populacijske vrednosti. Pridobljeni podatki so kljub temu kredibilni, vendar je za izbrano 

restavracijo pomembno, da uporabi in oblikuje organizacijsko okolje za dejavnike, kjer je 

moţnost manjšega odstopanja, saj bo s tem manjša moţnost za napako. 

Najveĉji problem v primeru zadovoljstva skupine delovno okolje predstavlja psihiĉna 

zahtevnost delovnih nalog. Za organizacijo je smiselno in pomembno, da psihiĉno razbremeni 

svoje zaposlene, saj s tem vpliva, da so zaposleni pod manjšim stresom. Stres poslediĉno 

vpliva na slabšo produktivnost zaposlenih in pogostejšo odsotnost z delovnega mesta zaradi 

zdravstvenih teţav. Slabša produktivnost vpliva na nezadovoljstvo nadrejenih z delom 

posameznika. Prav tako nezadovoljstvo nadrejenih vpliva na posameznikovo nezadovoljstvo, 

ki poslediĉno negativno vpliva na konĉnega kupca oz. stranko ter sodelavce. 

6.3.5 Analiza zadovoljstva skupine izobraževanje 

V preglednici 21 so predstavljene povpreĉne vrednosti skupine izobraţevanje. Iz preglednice 

je razvidno, da so posamezniki v izbrani restavraciji najbolj zadovoljni z delovnimi 

izkušnjami, ki jih pridobivajo (PV = 3,41), saj jim te delovne izkušnje pripomorejo k 

napredku v znanju in boljših kariernih priloţnostih. Srednje so zadovoljni z izobraţevanjem 

znotraj organizacije oz. mentorstvom (PV = 2,88). Najmanj so zadovoljni z izobraţevanjem 

skozi šolanje (PV = 2,38). 

Iz preglednice 21 je prav tako razvidna vrednost variance, ki je pri dejavniku delovne izkušnje 

najniţja (0,553) in najvišja pri dejavniku izobraţevanje skozi šolanje (1,031). Vsi trije 

dejavniki lahko v veliki meri odstopajo od dejanske povpreĉne vrednosti populacije. 

Preglednica 21: Povprečne vrednosti skupine izobraževanje 

Izobraţevanje N PV Varianca 

Delovne izkušnje 34 3,41 0,553 

Izobraţevanje znotraj org. 34 2,88 0,895 

Izobraţevanje skozi šolanje 34 2,38 1,031 

Zaskrbljujoĉ je podatek, da so vsi trije poddejavniki skupine izobraţevanje slabo oblikovani 

oz. so zaposleni v izbrani restavraciji srednje zadovoljni z njimi. Za organizacijo je 

pomembno, da motivira zaposlene z izobraţevanem  in jim omogoĉi napredek v znanju. 

Zmotno je prepriĉanje organizacij, da so za napredek posameznikovega znanja potrebne 
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velike investicije.  Ţe manjša sprememba managementa organizacije ter mentorstvo, v sklopu 

organizacijskega delovanja, lahko pripomore k napredku in razvoju zaposlenih. 

6.3.6 Preverjanje hipoteze 4 

H4: Zaposleni v izbrani restavraciji so zadovoljni na delovnem mestu. 

Za namen raziskave hipoteze 4 smo uporabili tretji sklop anketnega vprašalnika. V programu 

SPSS 22 smo s pomoĉjo deskriptivne oz. opisne statistike izraĉunali povpreĉne vrednosti 

zadovoljstva zaposlenih s posameznimi skupinami. Povpreĉne vrednosti posameznih skupin 

smo zdruţili v povpreĉno vrednost vseh skupin skupaj. S tem smo pridobili iztoĉnico oz. 

povpreĉno vrednost zadovoljstva, ki je trenutno prisotno v izbrani restavraciji. Zadovoljstvo 

zaposlenih smo preverjali po zastavljeni lestvici, in sicer (1) povpreĉne vrednosti od 1 do 2,49 

= nezadovoljen, (2) povpreĉne vrednosti od 2,5 do 3,49 = niti zadovoljen, niti nezadovoljen in 

(3) povpreĉne vrednosti od 3,5 do 5 = zadovoljen. V naši raziskavi smo predpostavili, da so 

zaposleni v izbrani restavraciji zadovoljni, zato smo kot mejno vrednost vzeli spodnjo mejo 

skupine zadovoljni zaposleni, ki v tem primeru znaša 3,5. Povpreĉno trenutno zadovoljstvo 

zaposlenih in mejno vrednost zaposlenih (3,5) smo preverjali s pomoĉjo ne parametriĉnega 

statistiĉnega testa imenovanega One Sample Wilcoxon Signed – Rank Test. Pri analizi smo 

upoštevali 5 % stopnjo tveganja. 

V preglednici 22 so predstavljene povpreĉne vrednosti zadovoljstva zaposlenih posameznih 

skupin, iz katere je razvidno, da so posamezniki v izbrani restavraciji najbolj zadovoljni s 

skupino dejavnikov plaĉilni pogoji in nagrajevanje (PV = 3,74) ter odnosi s sodelavci in z 

nadrejenimi (PV = 3,70). Sledita skupini dejavnikov delovno okolje (PV = 3,56) in 

napredovanje (PV = 3,56), ki sta po zadovoljstvu pribliţno enako uĉinkovito oblikovana. 

Posamezniki v izbrani restavraciji so najmanj zadovoljni s skupino dejavnikov izobraţevanje 

(PV = 2,89). Konĉna povpreĉna vrednost zadovoljstva zaposlenih vseh skupin dejavnikov  je 

3,49. 

Iz preglednice 22 je razvidno, da so vrednosti variance v veĉini skupin dejavnikov izjemno 

nizke. Samo v primeru skupine izobraţevanje je moĉ ugotoviti, da je varianca višje vrednosti, 

in sicer 0,597. Konĉna vrednost zadovoljstva zaposlenih je tako 3,49,  vrednost variance je 

0,162. Podatek nam pove, da trenutna povpreĉna vrednost lahko za 0,162 odstopa od dejanske 

povpreĉne vrednosti, ĉe bi v raziskavo bila zajeta celotna populacija. Podatek nam, da vedeti, 

da je povpreĉna vrednost, ki smo jo pridobili, pribliţno realen podatek o povpreĉni vrednosti 

zadovoljstva zaposlenih. 

Iz preglednice 22 je prav tako razvidna vrednost variance, ki je za vse skupine dejavnikov 

izjemno nizka, samo v primeru skupine izobraţevanje je 0,597. Podatek nam pove, da 

pridobljene povpreĉne vrednosti so dober pokazatelj trenutnega realnega stanja v restavraciji. 
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Preglednica 22: Povprečne vrednosti zadovoljstva posameznih skupin 

Povpreĉne vrednosti skupin N PV Varianca 

Plaĉilni pogoji in nagrajevanje 34 3,74 0,170 

Odnosi s sodelavci in z nadrejenimi 34 3,70 0,317 

Delovno okolje 34 3,56 0,137 

Napredovanje 34 3,56 0,177 

Izobraţevanje 34 2,89 0,597 

Povprečna vrednost zadovoljstva = 3,49 (Varianca = 0,162) 

Preverjali smo statistiĉno znaĉilne razlike med povpreĉno stopnjo zadovoljstva (3,49) in 

mejno vrednostjo zadovoljstva (3,49). Za namen preverjanja povpreĉnih vrednosti smo si 

zastavili naslednjo niĉelno hipotezo – H0 – povprečna vrednost zadovoljstva zaposlenih < 

mejna vrednost zadovoljstva (3,5) in alternativno hipotezo – H1 – povprečna vrednost 

zadovoljstva zaposlenih ≥ mejna vrednost zadovoljstva (3,5). 

Preglednica 23: Rezultati Wilcoxon Signed Rank Test 

Niĉelna hipoteza Test Sig. Odloĉitev 

Povpreĉna vrednost 

zadovoljstva zaposlenih = 

hipotetiĉni vrednosti 3,5 

One - Sample 

Wilcoxon Signed 

Rank Test 

0,959 
Niĉelno hipotezo ne moremo 

zavrniti 

V preglednici 23 so predstavljeni podatki Wilcoxon Signed Rank Testa, iz katere je razvidno, 

da niĉelne hipoteze pri upoštevanju 5 % stopnje tveganja ne moremo zavrniti, saj je vrednost 

p < 0,959 (sig). S tem ugotavljamo, da ne moremo sprejeti sklepa, da je povpreĉna vrednost 

zadovoljstva zaposlenih nad mejno vrednostjo zadovoljstva (3,5). Povpreĉno vrednost 

zadovoljstva smo tako razvrstili v drugo skupino, ki pravi, da so zaposleni v izbrani 

restavraciji niti zadovoljni, niti nezadovoljni. 

6.3.7 Preverjanje hipoteze 5 in 6 

V zadnjem delu raziskave ţelimo ugotoviti katera skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih 

je v izbrani restavraciji trenutno najboljše in katera najslabše oblikovana. Za namen raziskave 

smo si zastavili peto hipotezo H5 – zaposleni v izbrani restavraciji so najmanj zadovoljni s 

skupino dejavnikov zadovoljstva zaposlenih izobraževanje in šesto hipotezo H6 - zaposleni v 

izbrani restavraciji so najbolj zadovoljni s skupino dejavnikov zadovoljstva zaposlenih 

medsebojni odnosi s sodelavci in z  nadrejenimi. 
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Pri preverjanju pete in šeste hipoteze smo uporabili tretji del vprašalnika, ki se je nanašal na 

analiziranje trenutnega zadovoljstva z dejavniki zadovoljstva zaposlenih. Povpreĉne vrednosti 

zadovoljstva zaposlenih s posameznimi skupinami dejavnikov zadovoljstva zaposlenih smo 

izraĉunali in predstavili z deskriptivno statistiĉno metodo. Povpreĉne vrednosti posameznih 

skupin smo med seboj primerjali.  Ker smo ţeleli ugotoviti, ĉe obstajajo statistiĉne razlike 

med povpreĉnimi vrednostmi skupin. Uporabili smo Wilcoxon Signed Rank Test, pri katerem 

smo upoštevali 5 % stopnjo tveganja. 

Iz slike 5 je razvidno, da so zaposleni v restavraciji najbolj zadovoljni s plaĉilnimi pogoji in z 

nagrajevanjem (PV = 3,74) ter z medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi (PV = 3,7). 

Sledijo delovno okolje (PV = 3,56), napredovanje (PV = 3,56) in izobraţevanje (PV = 2,89). 

 

Slika 5: Povprečne vrednosti posameznih skupin 

Pri uporabi Wilcoxon Signed Rank Testa smo upoštevali niĉelno hipotezo – H0: povprečna 

vrednost skupine Xx se statistično ne razlikuje od povprečne vrednosti skupine Xy in 

alternativno hipotezo – H1: povprečna vrednost skupine Xx se statistično razlikuje od 

povprečne vrednosti skupine Xy. 

V preglednici 24 so predstavljene statistiĉne razlike povpreĉnih vrednosti zadovoljstva skupin 

dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. Povpreĉne vrednosti skupin zadovoljstva se ne 

razlikujejo pri (1) plaĉilni pogoji in nagrajevanje ter medsebojni odnosi s sodelavci in z 

nadrejenimi ter (2) delovno okolje in napredovanje.  

Preglednica 24: Statistične razlike povprečnih vrednosti zadovoljstva 

Statistiĉne razlike v povpreĉnih vrednostih skupin 2 - tailed sig 

Plačilni pogoji in nagrajevanje - Medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi 0,650 

Plaĉilni pogoji in nagrajevanje - Napredovanje 0,022 

Plaĉilni pogoji in nagrajevanje - Delovno okolje 0,004 
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Plaĉilni pogoji in nagrajevanje - Izobraţevanje 0,000 

Medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi - Napredovanje 0,102 

Medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi - Delovno okolje 0,097 

Medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi - Izobraţevanje 0,000 

Napredovanje - Delovno okolje 0,969 

Napredovanje - Izobraţevanje 0,000 

Delovno okolje - Izobraţevanje 0,002 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko zadovoljstvo zaposlenih v skupini dejavnikov 

razvrstimo po naslednjem vrstnem redu: (1) skupina dejavnikov, s katero so zaposleni v 

izbrani restavraciji najbolj zadovoljni, so plaĉilni pogoji in nagrajevanje ter medsebojni 

odnosi s sodelavci in z nadrejenimi, (2) skupina dejavnikov, s katero so zaposleni v izbrani 

restavraciji srednje zadovoljni, sta napredovanje in delovno okolje in (3) skupina dejavnikov, 

s katero so zaposleni v izbrani restavraciji najmanj zadovoljni, je izobraţevanje. 

Hipotezo 5, ki pravi, da so zaposleni v izbrani restavraciji najmanj zadovoljni s skupino 

dejavnikov zadovoljstva zaposlenih izobraževanje, lahko potrdimo. Ugotovili smo, da je 

povpreĉno zadovoljstvo z izobraţevanjem v izbrani restavraciji 2,89. Povpreĉna vrednost 

skupine izobraţevanje se statistiĉno razlikuje od povpreĉnih vrednosti ostalih skupin 

dejavnikov in zato sklepamo, da je to skupina, ki je trenutno v restavraciji najslabše 

oblikovana. 

Hipotezo 6, ki pravi, da so zaposleni v izbrani restavraciji najbolj zadovoljni s skupino 

dejavnikov zadovoljstva zaposlenih medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi, lahko 

delno potrdimo. Ugotovili smo, da je povpreĉna vrednost medsebojnih odnosov s sodelavci in 

z nadrejenimi 3,7, kar je manj kot povpreĉna vrednost plaĉilni pogoji in nagrajevanje, ki ima 

povpreĉno oceno 3,74. Na podlagi analize statistiĉnih razlik med dvema skupinama smo 

ugotovili, da se statistiĉno ne razlikujejo in lahko sklepamo, da je trenutno zadovoljstvo 

zaposlenih v izbrani restavraciji z obema skupinama enako.  
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7 UGOTOVITVE 

V tem poglavju predstavljamo ugotovite empiriĉnega dela raziskave. Predstavili bomo 

hipoteze, ki smo jih v sklopu raziskave preverjali. Ugotovitve bomo predstavili glede na 

pomembnost skupin dejavnikov, kako se pomembnost skupin dejavnikov razlikuje glede na 

spol in starost, kakšno je trenutno stanje zadovoljstva v izbrani restavraciji in kateri skupini 

dejavnikov sta najbolje in najslabše oblikovani oz. pri kateri skupini dejavnikov so potrebni 

dodatni ukrepi in izboljšave. 

7.1 Ugotovitve pomembnosti skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih 

Pomembnost skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih smo preverjali s prvo hipotezo – H1 

- Zaposlenim v izbrani restavraciji so medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi najbolj 

pomembna skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih, ki smo jo skozi analizo podatkov 

delno potrdili. 

Ugotovili smo, da sta posameznikom v izbrani restavraciji najbolj pomembni skupini 

dejavnikov medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi (PV = 3,94) in plaĉilni pogoji in 

nagrajevanje (PV = 3,84). Razlika med povpreĉnimi vrednostmi ni statistiĉno pomembna, 

zato lahko podamo ugotovitev, da zgoraj omenjeni skupini dejavnikov v najveĉji meri 

vplivata na zadovoljstvo zaposlenih v izbrani restavraciji in sta to skupini dejavnikov, ki ju 

zaposleni v izbrani restavraciji ţelijo v najveĉji meri zadovoljiti skozi organizacijsko 

delovanje. Srednje pomembni skupini dejavnikov zadovoljstva zaposlenih sta delovno okolje 

(PV = 3,59) in napredovanje (PV = 3,54). Najmanj pomembna skupina dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih je izobraţevanje (PV = 3,03). 

Skupini dejavnikov plaĉilni pogoji in nagrajevanje ter medsebojni odnosi s sodelavci in z 

nadrejenimi sta skupini, ki sta vezani na dolgoroĉni obstoj posameznika znotraj organizacije. 

Pri analizi poddejavnikov skupine plaĉilni pogoji in nagrajevanje je moĉ opaziti, da sta 

najbolj pomembna poddejavnika varnost zaposlitve (PV = 4,21) in finanĉna stabilnost 

organizacije (PV = 4,16). Prioriteta potreb posameznikov se spreminja. Trenutno situacija v 

okolju in ekonomska kriza sta pripeljali do tega, da posamezniki v izbrani restavraciji v prvi 

vrsti ţelijo zadovoljiti potrebo po pridobitvi pogodbe za nedoloĉen ĉas in opravljanju dela v 

organizaciji, ki je finanĉno stabilna, saj to omogoĉa posamezniku veĉjo varnost pri 

prejemanju plaĉe. Dolgoroĉni obstoj posameznika v organizaciji omogoĉa komunikacija med 

sodelavci in z nadrejenimi, saj je pri skupini poddejavnikov medsebojni odnosi s sodelavci in 

nadrejenimi, bilo moĉ ugotoviti, da si posamezniki v izbrani restavraciji najbolj ţelijo 

zadovoljiti potrebo po spoštljivih odnosih z nadrejenimi (PV = 4,29), komunikaciji z 

nadrejenimi (PV = 4,06), spoštljivem odnosu s sodelavci (PV = 4,03), prepoznavnosti 

nadrejenih o delovnem uspehu (PV = 4,00) in komunikaciji med oddelki (PV = 3,97). 

Ustrezno povezovanje s sodelavci omogoĉa vsakemu posamezniku zadovoljstvo na delovnem 

mestu, saj z veseljem hodi v sluţbo in opravlja delovne obveznosti ter mu delo ne predstavlja 
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nujno zlo. V sklopu povezovanja s sodelavci vsak posameznik išĉe in si omogoĉa izkorišĉanje 

priloţnosti znotraj organizacijskega okolja, ki mu omogoĉajo osebni in karierni razvoj. 

Pri skupini dejavnikov napredovanje sta najbolj pomembna poddejavnika samostojnost (PV = 

4,00) in pomembnost delovnih nalog (PV = 3,79). Za posameznika v izbrani restavraciji je 

pomembno, da aktivno sodeluje pri uspehih restavracije, tako da opravlja svoje delovne 

naloge samostojno in posameznik ima moţnost uporabljati svoje znanje ter talent v sklopu 

organizacijskega delovanja. Pri skupini dejavnikov delovno okolje so za posameznike v 

izbrani restavraciji najbolj pomembna psihiĉna in fiziĉna varnost (PV = 4,50), moţnost 

izkorišĉanja prostih delovnih dni (PV = 4,24), razporejenost delovnega ĉasa (PV = 4,00), 

delovna oprema (PV = 3,79) in psihiĉna zahtevnost nalog (PV = 3,74). Pri skupini dejavnikov 

izobraţevanje so najpomembnejši poddejavniki pridobivanje izkušenj skozi opravljanje 

delovnih nalog (PV = 3,21) in moţnost mentorstva (PV = 3,09). 

7.2 Ugotovitve razlik pomembnosti skupin glede na spol 

Razlike pomembnosti skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih po spolu, smo preverjali z 

drugo hipotezo – H2 – Skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih se v izbrani restavraciji po 

pomembnosti statistično ne razlikujejo med spoloma, ki smo jo skozi analizo podatkov 

potrdili. 

Analizo smo izvedli s primerjavo povpreĉij pomembnosti skupin zadovoljstva zaposlenih, saj 

smo ţeleli ugotoviti, ĉe se povpreĉne vrednosti pomembnosti skupin dejavnikov zadovoljstva 

zaposlenih razlikujejo med moškimi in ţenskami. Hipotezo smo potrdili, saj smo v raziskavi 

ugotovili, da se posamezne skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih po pomembnosti 

statistiĉno ne razlikujejo glede na spol. Podamo lahko ugotovitev, da so skupine dejavnikov 

(1) plaĉilni pogoji in nagrajevanje, (2) medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi, (3) 

napredovanje in (4) izobraţevanje enako pomembne za moške in ţenske v izbrani restavraciji.  

7.3 Ugotovitve razlik pomembnosti skupine izobraževanje glede na starost 

Za namen raziskave razlik po pomembnosti skupine izobraţevanje glede na starost smo 

opredelili tretjo hipotezo – H3 – Skupina dejavnikov zadovoljstva zaposlenih izobraževanje se 

v izbrani restavraciji po pomembnosti statistično razlikuje glede na starost, ki smo jo skozi 

analizo podatkov potrdili. 

Na podlagi dosedanjih raziskav smo zasledili, da posameznik, ki pripada starejši starostni 

skupini, v manjši meri obĉuti potrebo po izobraţevanju, kot posameznik, ki pripada mlajši 

starostni skupini. Pri analizi podatkov smo primerjali povpreĉne vrednosti skupine 

izobraţevanje posameznih starostnih skupin, in sicer (1) od 21 do 30 let (PV = 3,31), (2) od 

31 do 40 let (PV = 3,33), (3) od 41 do 50 let (PV = 2,48) in (4) 50 ali veĉ let (PV = 2,00). 

Ugotovili smo, da je pri skupini dejavnikov izobraţevanje vrednost p > 0,042 in s tem potrdili 
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statistiĉne razlike med starostnimi skupinami v skupini dejavnikov izobraţevanje. V izbrani 

restavraciji je  mlajšim zaposlenim izobraţevanje bolj pomembno kot starejšim starostnim 

skupinam. 

7.4 Ugotovitve trenutnega stanja zadovoljstva zaposlenih v izbrani restavraciji 

Trenutno stanje zadovoljstva zaposlenih v izbrani restavraciji smo preverjali s ĉetrto hipotezo 

– H4 – Zaposleni v izbrani restavraciji so zadovoljni na delovnem mestu, ki smo jo skozi 

analizo podatkov zavrnili. 

Trenutno stanje zadovoljstva zaposlenih smo analizirali na podlagi povpreĉnih vrednosti 

posameznih skupin zadovoljstva zaposlenih, ki smo jih zdruţili v konĉno povpreĉno oceno 

zadovoljstva zaposlenih, ki je v našem primeru znašala 3,49. Zadovoljstvo zaposlenih smo 

preverjali po sledeĉi lestvici: (1) povpreĉna ocena od 1 do 2,49 = nezadovoljni zaposleni, (2) 

povpreĉna ocena od 2,50 do 3,49 = srednje zadovoljni zaposleni in (3) povpreĉna ocena od 

3,50 do 5 = zadovoljni zaposleni. Povpreĉno vrednost v našem primeru 3,49 smo preverjali na 

podlagi statistiĉne enakosti z mejno povpreĉno oceno 3,5. Ugotovili smo, da pridobljene 

povpreĉne vrednosti trenutnega stanja zadovoljstva zaposlenih v izbrani restavraciji (3,49) ne 

moremo potrditi kot enake mejni vrednosti 3,5. Zato smo uvrstili trenutno stanje zadovoljstva 

zaposlenih v izbrani restavraciji v drugo skupino, ki nakazuje na to, da so zaposleni v izbrani 

restavraciji srednje zadovoljni na delovnem mestu. Menimo, da so potrebni dodatni ukrepi, ki 

bodo pripomogli k izboljšavi zadovoljstva zaposlenih. 

7.5 Ugotovitve, pri katerih skupinah dejavnikov so potrebni ukrepi oz. izboljšave 

Ugotovitve, pri katerih skupinah dejavnikov so potrebni okrepi oz. izboljšave, smo ugotavljali 

s pomoĉjo pete in šeste hipoteze – H5 – Zaposleni v izbrani restavraciji so najmanj 

zadovoljni s skupino dejavnikov zadovoljstva zaposlenih izobraževanje in H6 – Zaposleni v 

izbrani restavraciji so najbolj zadovoljni s skupino dejavnikov zadovoljstva zaposlenih 

medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi. Hipotezo 5 smo potrdili, medtem ko smo 

hipotezo 6 delno potrdili. 

Trenutne povpreĉne vrednosti skupin zadovoljstva zaposlenih so sledeĉe: plaĉilni pogoji in 

nagrajevanje (PV = 3,74), medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi (PV = 3,70), 

delovno okolje (PV = 3,56), napredovanje (PV = 3,56) in izobraţevanje (PV = 2,89). S 

pomoĉjo primerjave povpreĉnih vrednosti med seboj, smo ugotovili, da se skupina 

izobraţevanje statistiĉno razlikuje od drugih povpreĉnih vrednosti. S tem smo potrdili, da so 

zaposleni v izbrani restavraciji trenutno najmanj zadovoljni z moţnostjo izobraţevanja. 

Prav tako smo ugotovili, da je trenutno stanje zadovoljstva zaposlenih najbolj prisotno pri 

dveh skupinah dejavnikov, pri katerih se povpreĉne vrednosti statistiĉno med seboj ne 
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razlikujejo. Ugotovili smo, da so zaposleni v izbrani restavraciji najbolj zadovoljni s plaĉilni 

pogoji in z nagrajevanjem ter z medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi. 
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8 ZAKLJUČEK 

Sodobne organizacije se v današnjem ĉasu premalo posveĉajo izzivom upravljanja in vodenja 

ĉloveškega kapitala. Premalo je zavedanja, da je ĉloveški kapital, ki ga premore organizacija, 

tisti, ki s svojimi idejami, z znanjem, s kompetencami in sposobnostmi vpliva na izboljšanje 

in uĉinkovito izvedbo organizacijskih procesov. Neuĉinkovito upravljanje in vodenje 

ĉloveškega kapitala privede do izgube znanja oz. neizkorišĉenega potenciala. Glavni razlog 

izgube znanja znotraj organizacije je nezadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. 

Organizacije prepozno ugotovijo, da so njihovi zaposlenih nezadovoljni na delovnem mestu 

oz. jim je ta problem predstavljen samo v trenutku, ko posameznik zapusti organizacijsko 

okolje. 

Poglavitne teţave zadovoljstva zaposlenih izhajajo iz (1) nerazumevanja managementa, kako 

zadovoljstvo zaposlenih vpliva na organizacijsko uspešnost, (2) management organizacije 

slabo razume in pozna posameznikove potrebe oz. skupine dejavnikov, ki vplivajo na 

posameznikovo zadovoljstvo na delovnem mestu, (3) management organizacije ne razume 

dejstva, da so si posamezniki med seboj razliĉni in da skozi organizacijsko delovanje ţelijo 

zadovoljiti razliĉne potrebe, (4) management organizacije se ne zaveda, kakšno je trenutno 

stanje zadovoljstva zaposlenih, dokler ne opravi analize zadovoljstva zaposlenih in (5) 

management organizacije ne ve, kje zaĉeti in katere skupine dejavnikov izboljšati, da se bo 

poslediĉno izboljšalo tudi zadovoljstvo zaposlenih. 

V teoretiĉnem delu magistrske naloge smo ugotovili, da je za organizacijo pomembno, da 

razume vpliv zadovoljstva zaposlenih na organizacijske uspehe. Na podlagi dosedanjih 

raziskav smo ugotovili, da zadovoljstvo zaposlenih vpliva na (1) finanĉno uspešnost 

organizacije, (2) lojalnost zaposlenih, (3) na manjši stres zaposlenih, (4) na manjšo odsotnost 

zaposlenih in (5) na konĉno zadovoljstvo kupca. Ugotovili smo, da zadovoljstvo zaposlenih 

izvira iz posameznikovih potreb, ki se razlikujejo med posamezniki glede na njihovo 

osebnost, dosedanje izkušnje in priĉakovanja. Skupine dejavnikov, ki v najveĉji meri vplivajo 

na zadovoljstvo zaposlenih, so razvršĉene v pet skupin, in sicer (1) plaĉilni pogoji in 

nagrajevanje, (2) medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi, (3) napredovanje, (4) 

delovno okolje in (5) izobraţevanje.  

8.1 Priporočila raziskovani restavraciji 

Namen raziskave je bil preuĉiti zadovoljstvo zaposlenih v izbrani restavraciji z vidika 

pomembnosti skupin dejavnikov, katere skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih so za 

posameznike v izbrani restavraciji najbolj pomembne in kako se pomembnost potreb razlikuje 

po spolu ter med starostnimi skupinami. Z raziskovanjem smo preuĉili trenutno stanje 

zadovoljstva zaposlenih v izbrani restavraciji in ugotovili, katere skupine dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih so trenutno v izbrani restavraciji najboljše in katere najslabše 

oblikovane. 
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8.1.1 Priporočila glede na pomembnost skupin dejavnikov 

Ugotovili smo, da sta za zaposlene v izbrani restavraciji najbolj pomembni skupini dejavnikov 

plaĉilni pogoji in nagrajevanje ter medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi. Srednje 

pomembni skupini dejavnikov sta napredovanje in delovno okolje. Najmanj pomembna 

skupina dejavnikov je izobraţevanje. Izbrana restavracija mora oblikovati organizacijsko 

okolje, kjer bodo posamezniki lahko zadovoljevali svoje najpomembnejše potrebe. 

Podajamo priporoĉila, ki lahko uspešno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih oz. priporoĉila, 

ki so vezana na najbolj kljuĉne potrebe zaposlenih v izbrani restavraciji: 

 zaposlenim zagotoviti pogodbe za nedoloĉen ĉas, 

 zaposlenim predstaviti finanĉne rezultate poslovanja restavracije, 

 zaposlenim v veĉji meri zadovoljevati materialne kot nematerialne potrebe, 

 spoštljiv odnos nadrejenih do podrejenih, 

 krepiti komunikacijo in spoštljiv odnos med sodelavci, 

 zaposlenim omogoĉiti, da svoje delovne naloge opravljajo samostojno, 

 zaposlenim predstaviti njihov vpliv na uspešnost restavracije, 

 zaposlenim zagotoviti in sankcionirati psihiĉno ter fiziĉno nasilje znotraj restavracije, 

 enakopravna razporeditev delovnih dni med zaposlenimi, 

 psihiĉno razbremeniti zaposlene, 

 zaposlenim zagotoviti ustrezno delovno opremo, 

 zaposlenim omogoĉiti spoznavanje razliĉnih delovnih mest, 

 zaposlenim v izbrani restavraciji omogoĉiti mentorstvo. 

Skozi raziskavo smo ugotovili, da se pomembnost skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih 

ne razlikuje med spoloma. Menimo, da je za izbrano restavracijo pomembno, da svojim 

zaposlenim omogoĉa zadovoljevanje enakih potreb, ne glede na spol. 

Pri analizi izobraţevanja smo prišli do ugotovitev, da je mlajšim zaposlenim v izbrani 

restavraciji skupina izobraţevanje bolj pomembna kot starejšim starostnim skupinam. V tem 

primeru je za organizacijo pomembno, da mlajšemu kadru omogoĉa izobraţevanje in 

pridobivanje novega znanja, tudi na podroĉjih, ki si jih sami ţelijo. Starejšim posameznikom 

pa omogoĉiti izobraţevanje le v primeru, da to pomembno vpliva na uspešno opravljanje 

delovnih nalog. Ostale skupine dejavnikov zadovoljstva zaposlenih se ne razlikujejo glede na 

starost. 

8.1.2 Priporočila glede na trenutno stanje zadovoljstva zaposlenih 

Z raziskavo smo ugotovili, da so zaposleni v izbrani restavraciji srednje zadovoljni na 

delovnem mestu. Pomembno je, da se restavracija zaveda, da so potrebni dodatni ukrepi in 
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izboljšave, saj se zadovoljstvo zaposlenih v veĉji meri odraţa v organizacijskem okolju. 

Ugotovili smo, da so potrebni ukrepi pri skupinah dejavnikov zadovoljstva zaposlenih 

izobraţevanje, delovno okolje in moţnost napredovanja. Plaĉilni pogoji in nagrajevanje ter 

medsebojni odnosi s sodelavci in z nadrejenimi so najbolje oblikovani.  Kljub temu menimo, 

da so potrebni dodatni ukrepi, s pomoĉjo katerih se bo izboljšalo zadovoljstvo zaposlenih. 

Priporoĉila so podana za poddejavnike skupin zadovoljstva zaposlenih, ki so v izbrani 

restavraciji trenutno slabše oblikovani oz. so zaposleni z njimi nezadovoljni: 

 zaposlene spodbujati in pohvaliti med delovnim ĉasom, 

 prepoznati delovno uspešnost posameznika in ga za to ustrezno nagraditi, 

 zmanjšati razlike v plaĉi med sodelavci, 

 poveĉati moţnost pridobivanja variabilnega dela plaĉe, 

 skrbeti za nemoteno in spoštljivo komunikacijo med oddelki, 

 spodbujati timsko delo, 

 zaposlenim predstaviti pravila in pogoje napredovanja, 

 ustrezno urediti ostale organizacijske prostore (parkirišĉe, garderoba ...), 

 zaposlenim omogoĉiti izobraţevanja. 

8.2 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Raziskav s podroĉja zadovoljstva zaposlenih je ţe kar nekaj napisanih, vendar ni veliko 

raziskav zadovoljstva zaposlenih, ki bi analizirale zadovoljstvo zaposlenih v gostinski panogi. 

Zaradi tega smo se odloĉili izvesti raziskavo v organizaciji, ki deluje v gostinski panogi, 

vendar smo v raziskavo vkljuĉili samo eno restavracijo. Zato je pridobljene rezultate teţko 

posplošiti na celotno panogo. Smiselno bi bilo narediti raziskavo v razliĉnih restavracijah, da 

bi lahko ugotovili, kako celotna panoga reagira na pomembnost dejavnikov zadovoljstva 

zaposlenih oz. primerjali zadovoljstvo zaposlenih med razliĉnimi restavracijami. 

Zadovoljstvo zaposlenih je pojav, ki se ĉez ĉas vedno spreminja. Prav tako kot se spreminjajo 

potrebe posameznikov, se spreminja tudi zadovoljstvo zaposlenih. Raziskava je dobra 

iztoĉnica trenutnega stanja zadovoljstva v izbrani restavraciji, vendar so potrebne nadaljnje 

vsakoletne raziskave, ki lahko nakaţejo, v katero smer se restavracija razvija in izboljšuje. 
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Anketni vprašalnik na temo »Analiza zadovoljstva zaposlenih v izbrani restavraciji« 

Sem Mihajlo Ĉupeljić, študent magistrskega študija managementa 2. stopnje na Univerzi na 

Primorskem. V namen raziskave magistrske naloge na temo »Analiza zadovoljstva zaposlenih 

v izbrani restavraciji« sem pripravil kratek vprašalnik, s pomoĉjo katerega ţelim ugotoviti 

trenutno stanje zadovoljstva zaposlenih v organizaciji. Vprašalnik je anonimen in Vam bo 

vzel pribliţno 10 min ĉasa. Prosim Vas za izpolnitev vprašalnika in posredovanje iskrenih 

odgovorov. V naprej se Vam zahvaljujem za izpolnitev vprašalnika ter pomoĉ pri moji 

raziskavi. 

1) Demografski podatki 

Navodila: Pri naslednjih demografskih podatkih obkroţite ĉrko pred odgovorom . 

Spol: 

a) Moški    b) Ţenska 

Starost: 

a) 20 ali manj let 

b) Od 21 do 30 let 

c) Od 31 do 40 let 

d) Od 41 do 50 let 

e) 50 ali veĉ let 

Oddelek, v katerem opravljate svoje delovne obveznosti: 

a) Vodstvo (direktor, nabava itd.) 

b) Kuhinja (kuhar, kuharica) 

c) Streţba (natakar, natakarica) 

d) Voznik (dostava hrane) 

Dosežena stopnja izobrazbe: 

a) Osnovnošolska izobrazba 

b) Srednješolska izobrazba 

c) Visoka oz. višja izobrazba 

d) Magistrska izobrazba 

e) Doktorska izobrazba 

Delovna doba v organizaciji: 

a) Manj kot 2 leti       b) od 2 do 5 let       c) od 6 do 10 let       d) veĉ kot 10 let
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2) Pomembnost dejavnikov zadovoljstva zaposlenih za posameznika 

 

Dejavniki zadovoljstva zaposlenih

Prosimo obkrožite številko pri dejavniki zadovoljstva zaposlenih, 

ki so predstavljani v spodnji tabeli. Kako so ti dejavniki 

zadovoljstva zaposlenih pomembni za Vas v organizacijskem 

delovanju.

N
i p
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em
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n
o
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n
j p

o
m

em
b

n
o

P
o

m
em

b
n

o
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elo
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o
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em

b
n

o

Izjem
n

o
 p

o
m

em
b

n
o

Plača

- urna postavka, brez stimulacije in napitnine

Enakopravnost plačila v primerjavi z drugimi organizacijami

- plača je primerjljiva z drugimi gostinskimi organizacijami

Enakopravnost plačila v organizaciji

- za enako delo, smo s sodelavci enako plačani

Materialne ugodnosti

- stimulacija, napitnina, povišanje plače, božičnica, regres itd.

Nematerialne ugodnosti

- spodbuda in pohvala s strani nadrejenega

Varnost zaposlitve

- pogodba za nedoločen čas

Finančna stabilnost organizacije

- organizacija dosega odlične poslovne rezultate

Spoštljivi odnosi s sodelavci

- zaupanje in sprotno reševanje konfliktov

Spoštljivi odnosi z nadrejenimi

- zaupanje in sprotno reševanje konfliktov

Možnost svobodnega izražanja

- izražanje idej, mnenj in zamisli s sodelavci in nadrejenimi

Prepoznavnost nadrejenih o posameznikovem delovnem uspehu

- vodstvo prepozna zaposlene, ki kakovostno opravljajo delo

Komunikacija z nadrejenimi

- podpora v organizaciji s strani vodstva

Komunikacija med oddelki

- pretok informacij med npr. kuhinjo in natakarji

Timsko delo

- podpora v organizaciji s strani sodelavcev

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

MEDSEBOJNI ODNOSI S SODELAVCI IN NADREJENIMI

1

3 4 5

1

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Legenda

1 2 3 4 5

PLAČILNI POGOJI IN NAGRAJEVANJE

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2 3 4 5

1 2
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Karierne priložnosti v organizaciji

- pridobivanje novega znanja in osebnega napredka

Napredovanje znotraj organizacije

- sprememba delovnega mesta/pridobitev večje odgovornosti

Uporaba znanja in talenta

- delovno mesto mi omogoča napredek v znanju in sposobnostih

Samostojnost

- samostojno opravljanje delovnih nalog

Mreženje znotraj organizacije

- sodelavci niso samo sodelavci, temveč tudi prijatelji

Status znotraj organizacije

- vloga, ki jo imate v organizaciji

Pomembnost delovnih nalog

- moje delovne naloge vplivajo na uspešnost organizacije

Delovni čas oz. št. opravljenih ur na teden/mesec

- št. rednih delovnih ur ni previsoko oz. manjša količina nadur

Razporejenost delovnega časa (št. dni dela v tednu)

- poleg službe imam čas še za osebne interese, družino itd.

Urejenost delovnega prostora

- ustrezna osvetljava, temperatura, hrup itd.

Urejenost ostalih organizacijskih prostorov

- parkirna mesta, prostor za premor, sanitarije in garderoba

Delovna oprema

- oprema, ki je pomembna za izvajanje delovnih aktivnosti

Zanimivost delovnega mesta

- izzivi na delovnem mestu in zanimivost delovnih nalog

Raznolikost delovnih nalog

- naloge niso monotone in enolične

Organizacijska kultura

- organizacijska pravila in vrednote, ki se spoštujejo

Prosti delovni dnevi

- možnost izkoriščanja dopusta oz. da ni težav pri tem

Psihološka in fizična varnost v organizaciji

- ni prisotno psihološko (mobing) in fizično nasilje

Vključenost organizacije v družbeno odgovornost

- ločevanje odpadkov, nagrajevanje gostov v času božiča itd.

Psihična zahtevnost delovnih nalog

- delovne naloge, ki niso stresne in psihično naporne

Fizična zahtevnost delovnih nalog

- delovne naloge niso fizično zahtevne

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4

4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3

4 5

4 5

NAPREDOVANJE (OSEBNOSTNO IN KARIERNO)

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

DELOVNO OKOLJE

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3

5
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3) Trenutno zadovoljstvo z dejavniki v organizaciji 

Izobraževanje skozi šolanje

- pridobivanje novega znanja, vezanega na delovno mesto

Izobraževanje znotraj organizacije

- skozi mentorstvo v organizaciji pridobivati novo znanje

Delovne izkušnje, ki jih pridobivam v organizaciji

- korist znanja za nadaljni karierni razvoj(pridobitev boljše službe)
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

IZOBRAŽEVANJE

Dejavniki zadovoljstva zaposlenih

Prosimo obkrožite številko, ki ponazarja Vaše stanje in razmišljanje o 

dejavnikih zadovoljstva zaposlenih. Kako ste trenutno zadovoljni z 

dejavniki zadovoljstva zaposlenih v organizaciji?

Z
elo

 sem
 n

eza
d

o
v
o
ljen

S
em

 n
eza

d
o
v
o
ljen

N
iti, n

iti

S
em

 za
d

o
v
o
ljen

Z
elo

 sem
 za

d
o
v
o
ljen

... s plaĉo oz. urno postavko (brez stimulacije, napitnine, regresa itd.)? 1 2 3 4 5

... s plaĉo v primerjavi s sodelavci? 1 2 3 4 5

... s plaĉo v primerjavi z drugimi gostinskimi organizacijami? 1 2 3 4 5

... z materialnimi ugodnostmi (stimulacija na delovno uspešnost itd.)? 1 2 3 4 5

... s spodbudami in pohvalami s strani nadrejenih oz. vodstva? 1 2 3 4 5

... z varnostjo zaposlitve? 1 2 3 4 5

..- s finanĉno stabilnostjo organizacije (dobri poslovni rezultati)? 1 2 3 4 5

… z odnosom, ki ga imajo sodelavci do vas? 1 2 3 4 5

… z odnosom, ki ga imajo nadrejeni oz. vodstvo do vas? 1 2 3 4 5

… s komunikacijo (podporo) z nadrejenimi oz. vodstvom? 1 2 3 4 5

… z moţnostjo svobodnega izraţanja idej, mnenja in zamisli? 1 2 3 4 5

… s prepoznavnostjo nadrejenih oz. vodstva o uspešnosti mojega dela? 1 2 3 4 5

… s komunikacijo med oddelki (pretok informacij npr. kuhinja in natakarji)? 1 2 3 4 5

… s timskim delom (podpora v organizaciji s strani sodelavcev)? 1 2 3 4 5

… s pridobivanjem novega znanja oz. osebnega napredka (karierni razvoj)? 1 2 3 4 5

… z moţnostjo napredovanja znotraj organizacije? 1 2 3 4 5

… z uporabo svojega znanja in talenta pri delovnih nalogah? 1 2 3 4 5

… z moţnostjo opravljanja delovnih nalog samostojno? 1 2 3 4 5

… z moţnostjo mreţenja znotraj organizacije (sodelavci = prijatelji)? 1 2 3 4 5

… s statusom, ki ga imate znotraj organizacije (vloga v organizaciji)? 1 2 3 4 5

5
… s pomembnostjo delovnih nalog, ki jih opravljate (delovne naloge vplivajo 

na uspešnost organizacije)?
1 2 3 4

Legenda

PLAČILNI POGOJI IN NAGRAJEVANJE

Kako zadovoljni ste v organizaciji …

NAPREDOVANJE (osebni in karierni razvoj)

MEDSEBOJNI ODNOSI S SODELAVCI IN NADREJENIMI
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Vir: vprašalnik prirejeni in povzeti po Spector (1994) in The Society for Human Resource 

Management (2015). 

… s št. delovnih ur, ki jih opravite v tednu/mesecu? 1 2 3 4 5

… z razporejenostjo delovnega ĉasa (št. dni dela v tednu)? 1 2 3 4 5

… z urejenostjo delovnega prostora (ustrezna osvetljava, temperatura, hrup)? 1 2 3 4 5

… z delovno opremo, ki je potrebna za uĉinkovito izvajanje delovnih nalog? 1 2 3 4 5

… z zanimivostjo delovnega mesta (delovne naloge predstavljajo izziv)? 1 2 3 4 5

… z raznolikostjo delovnih nalog (naloge niso monotone in enoliĉne)? 1 2 3 4 5

… z moţnostjo izkorišĉanja dopusta oz. prostih delovnih dni? 1 2 3 4 5

… s psihološko in fiziĉno varnostjo v organizaciji? 1 2 3 4 5

… s psihiĉno zahtevnostjo delovnih nalog (naloge niso stresne itd.)? 1 2 3 4 5

… z fiziĉno zahtevnostjo delovnih nalog (naloge niso fiziĉno zahtevne itd.)? 1 2 3 4 5

… z moţnostjo izobraţevanja skozi šolanje (teĉaji, seminarji itd.)? 1 2 3 4 5

… z moţnostjo izobraţevanja znotraj organizacije (mentorstvo)? 1 2 3 4 5

… z delovnimi izkušnjami, ki jih pridobivate z opravljanjem delovnih nalog? 1 2 3 4 5

IZOBRAŽEVANJE

… z organizacijsko kulturo (pravila in vrednote, ki se spoštujejo v 

organizaciji)?

… z vkljuĉenostjo organizacije v druţbeno odgovornost (loĉevanje 

odpadkov, odprta kuhinja itd.)?

… z urejenostjo drugih organizacijskih prostorov (parkirna mesta, prostor za 

premor, sanitarije in garderoba)?

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

DELOVNO OKOLJE

1 2 3 4 5


