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POVZETEK 

V projektni nalogi smo obdelali področje zadovoljstva in motivacije zaposlenih. Podrobneje 

smo raziskali literaturo in opisali, kaj je zadovoljstvo zaposlenih, kako ga merimo ter 

predstavili motivacijo zaposlenih in opisali, na kakšen način lahko motiviramo zaposlene. V 

aplikativnem delu so predstavljeni rezultati raziskave o zadovoljstvu in motivaciji v konkretno 

določeni organizaciji v panogi maloprodaje. Ugotavljali smo, kakšno je trenutno stanje v 

organizaciji, in razvili predloge sprememb za izboljšanje zadovoljstva in motiviranosti 

zaposlenih. 

Ključne besede: zadovoljstvo zaposlenih, motivacija, higieniki, motivatorji, maloprodaja. 

 

SUMMARY 

The thesis deals with the area of satisfaction and motivation of employees. We studied 

carefully the literature on the topic, defined satisfaction of employees, described the process 

of measuring it and presented the ways of motivating the employees. The practical part of the 

thesis involves a presentation of research findings regarding satisfaction and motivation in a 

concrete organisation operating in retail trade. The research aimed to determine the current 

situation in the organisation and develop proposals for increasing satisfaction and motivation 

of the employees. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V organizaciji je pomemben dejavnik zadovoljstvo zaposlenih, saj jo le-to lahko bistveno loči 

od drugih in dokazuje, kako uspešna je takšna organizacija. Prav tako je motivacija 

pomemben dejavnik za organizacijo, saj so za vsako organizacijo največje bogastvo – ljudje 

in odnosi med njimi. Za doseganje poslovnih ciljev organizacije se mora management 

zavedati pomembnosti zadovoljstva zaposlenih, zato organizacijo venomer spreminja in 

dopolnjuje v smeri, da so zaposleni zadovoljni in hkrati motivirani za doseganje ciljev 

organizacije, kakor tudi svojih osebnih ciljev.  

Zadovoljstvo in motivacija zaposlene in celotno organizacijo spodbuja, ohranja ter usmerja 

telesne in duševne dejavnosti tako, da dosežemo cilj, ki smo si ga zastavili. Motivacija obsega 

vsa gibala našega vedenja, in sicer potrebe, motive, želje, cilje, vrednote, ideale, interese in 

voljo. V zadnjem času se vse več uporabljajo metode proučevanja zadovoljstva in motivacije 

po Herzbergovi teoriji, ki se imenuje dvofaktorska motivacijska teorija ali teorija motivatorji-

higieniki. Herzberg je ugotovil, da je pri zadovoljstvu na delovnem mestu predvsem razlika 

med tem, kar zaposlene naredi zadovoljne, in med tem, kar jih naredi nezadovoljne (Implus 

2007). To metodo proučevanja higienikov in motivatorjev v izbrani organizaciji pri svojem 

delu za izboljšanje zadovoljstva in motiviranja zaposlenih lahko uporabi tudi management 

organizacije. 

Če želimo biti uspešni in imeti dobro ime, je treba vlagati v zaposlene, ki so ključni dejavnik 

organizacije, in to na takšen način, da najprej zadovoljimo njihove potrebe, vezane na pogoje 

dela, ter jih v nadaljevanju dobro motiviramo. Zadovoljstvo zaposlenih lahko imenujemo tudi 

kot pozitivno emocionalno stanje posameznika, ki je rezultat načina doživetja dela in 

ocenjevanja stanja delovnega okolja, raznih pridobljenih izkušenj pri delu ter način, kako 

zaposleni občutijo vse elemente dela in delovnega mesta (Mihalič 2008). 

Motivacija izvira iz posameznika, prav tako kot zadovoljevanje njegovih potreb in vrednot. 

Na ta način zaposleni dobijo občutek, da jim je delo v izziv, saj se od njih zahteva najboljše in 

največ glede na njihove zmožnosti, in s prevzemanjem odgovornosti za doseganje 

zastavljenih osebnih ciljev in cilje organizacije (Merkač Skok 2005, 195). 

V tej projektni nalogi smo se osredotočili na problemsko področje proučevanja zadovoljstva 

in motiviranja zaposlenih. Analizirali smo dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih v 

izbrani organizaciji, ki se ukvarja z maloprodajo.  

Osnovni obravnavan problem v tej nalogi je, kako zaposlene v večji meri motivirati. Podlaga 

za reševanje tega problema je bila analiza stanja zadovoljstva in motiviranosti sodelavcev v 

izbrani organizaciji na področju maloprodaje. S podporo teorije higienikov in motivatorjev 
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smo s sintezo ugotovitev spoznanj iz literature in raziskave v organizaciji razvili možne 

predloge za management organizacije in predlagali možne ukrepe za povečanje zadovoljstva 

in motiviranosti sodelavcev. 

1.2 Namen in cilj zaključne projektne naloge 

V projektni nalogi smo raziskali področje zadovoljstva in motivacije zaposlenih v izbrani 

organizaciji, in sicer v Kmetijsko gozdarski zadrugi Slovenske Konjice. 

Namen naloge je na osnovi spoznanj iz literature opredeliti zadovoljstvo in motiviranost 

zaposlenih. Ocenjujemo, da na tej podlagi lahko učinkovito zastavimo proučevanje izbranega 

problema v konkretni organizaciji in s pomočjo predlogov pripomoremo k izboljšanju stanja 

na tem področju. Z raziskavo smo analizirali obstoječe stanje o zadovoljstvu in motiviranosti 

zaposlenih v izbrani organizaciji; vključili smo tako zaposlene in odjemalce kot tudi vodstvo 

organizacije.  

Cilj raziskave so: 

 v teoretičnem delu na podlagi literature proučiti in pregledati področje zadovoljstva in 

motivacije zaposlenih, 

 opredeliti pojme in analizirati, ali so zaposleni zadovoljni in dovolj motivirani za uspešno 

delovanje v organizaciji, 

 analizirati zadovoljstvo zaposlenih in motiviranost v izbrani organizaciji, 

 podati rezultate raziskave ter v sintezi ugotovitev razviti predloge za management izbrane 

organizacije.  

Cilj raziskave je bila podrobna proučitev omenjenih področij s teoretičnega vidika in 

predpostavke iz teoretičnega dela. V aplikativnem delu raziskave smo preverili zadovoljstvo 

in motivacijo zaposlenih v proučevani organizaciji, ter v luči obravnavanega problema 

managementu izbrane organizacije podali predloge za izboljšanje zadovoljstva in 

motiviranosti zaposlenih. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

V teoretičnem delu naloge smo uporabili deskriptivni pristop, za katerega je značilno, da daje 

prednost opisu delovanja določenega gospodarskega pojava. Ta pristop zajema tudi metodo 

deskripcije in komparativno metodo, s katero smo primerjali podobne pojave in razlike pri 

zaposlenih. Uporabili smo še metodo komparacije, saj bo naloga zajemala in vsebovala 

povzetke in prepričanja drugih avtorjev; primerjali smo stanje iz različnih virov in pojmov. 

Empirični del projektnega dela je temeljil na raziskavi s pomočjo študije primera v izbrani 

organizaciji. Primarne podatke smo zbirali s pomočjo anketnih vprašalnikov za zaposlene v 
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maloprodaji. Vključili smo tudi kupce in njihov pogled na to, kako občutijo stanje 

zadovoljstva zaposlenih. 

Na anketni vprašalnik so odgovarjali pisno vsi zaposleni. Podatke smo obdelali s pomočjo 

programa Excel, pri tem smo uporabili statistično metodo opisne statistike, podatke smo 

analizirali s pomočjo orodij deskriptivne statistike in jih ponazorili s pomočjo grafov.  

V raziskavi smo uporabili tudi metodo zbiranja podatkov s pomočjo metode intervjuja z 

direktorjem organizacije. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Izhajamo iz naslednjih predpostavk: 

 da so anketiranci izpolnjevali vprašalnike vestno in podatki predstavljajo resnično mnenje 

zaposlenih, 

 na odgovore zaposlenih niso vplivali nadrejeni, 

 zadovoljstvo zaposlenih vpliva pozitivno na uspešnost organizacije, 

 da bodo motiviranju v organizaciji posvečali več pozornosti. 

Omejili smo se na področje zaposlenih v organizaciji, ki delujejo v okviru skupne službe, kar 

zajema kooperacijo (odkupi), trgovine (franšiza Merkur) in storitve (mehanična delavnica). 

Interni podatki podjetja so do neke stopnje omejeni, saj poslovnih skrivnosti nismo objavljali. 

V okviru teoretičnega dela ocenjujemo, da ne bo omejitev glede dostopne literature, saj je to 

področje raziskano. 

Omejitve so se nanašale na omejene zmožnosti enega raziskovalca ter morebitna 

neverodostojnost odgovorov zaposlenih v primeru, da odgovori niso odražali resničnega 

stanja. Zaradi tega smo v anonimno raziskavo zajeli čim večje število zaposlenih, analizo 

rezultatov pa smo opravili z numeričnimi in statističnimi orodji. Ocenjujemo, da smo na ta 

način pridobili najboljši približek dejanskega stanja. Omejitev je predstavljal tudi omejen čas 

zbiranja podatkov s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je potekalo v mesecu avgustu 2012.  

Projektno delo je v tej raziskavi temeljilo tudi na podlagi izkušenj in znanj, ki jih sem jih kot 

avtorica te raziskave pridobila v času študija v tej organizaciji. 
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2 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

2.1 Opredelitev zadovoljstva zaposlenih 

Vsak posameznik sprejema in si predstavlja zadovoljstvo na različne načine in mu različno 

pomenijo. Zadovoljstvo zaposlenih predstavlja predvsem zadovoljstvo pri različnem izvajanju 

dela in s tem posamezne elemente dela kot lahko delovno mesto. Zadovoljstvo vpliva z 

naslednji dejavniki, in sicer zadovoljstvo z delom in raznimi nalogami, zadovoljstvo z 

nadrejenimi in podrejenimi, različne možnosti napredovanja in izobraževanja,raznima 

nagrajevanja in plača. Zadovoljstvo lahko imenujemo kot želeno oziroma pozitivno 

emocionalno stanje, ki je rezultat ocene dela s stališča zaposlenega ali doživljanja in 

dosedanjih izkušenj na delovnem mestu (Mihalič 2006, 265). 

Zadovoljstvo zaposlenih lahko opredelimo kot stanje posameznika, ki je rezultat načina 

doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja stanja delovnega okolja, izkušenj pri delu ter 

načina občutenja vseh elementov dela in delovnega mesta. Drugače lahko na lažji način 

zadovoljstvo zaposlenega na delovnem mestu opredelimo kot nekakšen občutek, ki preveva iz 

posameznika. Na podlagi tega se z veseljem odpravi na delo, v veselje mu je sprejemanje 

novih delovnih izzivov, uživa v opravljanju raznolikega dela. Rad se vrača med sodelavce in 

na delovno mesto, pri posamezniku zadovoljstvo sproži prijetne občutke, ki jih lahko zaznajo 

tudi drugi zaposleni v organizaciji (Mihalič 2008, 4). 

Če imamo zadovoljne zaposlene, imamo prav tako zadovoljne stranke, saj se to medsebojno 

povezuje. Zadovoljstvo strank se izraža v zadovoljstvu zaposlenih. In tako lahko dokažemo, 

da se ne zavedamo dovolj, kako pomembni so zaposleni, kajti ti so v stiku s strankami in 

ustrežejo njihovim željam in po njihovem povpraševanju. Ne postavljamo stranke na prvo 

mesto, kajti vsaka storitev je dobra le, če jo bodo strankam ponudili zadovoljni in zavestni 

zaposleni. Tako izražajo, da se v svojem delovnem okolju dobro počutijo in so zadovoljni ter 

imajo ustrezne delovne pogoje. Imajo možnost, da na svoj način ustrežejo strankam in se jim 

približajo. Če so deležni pohval za svoj trud in dosežejo cilj v zadovoljstvu samem po sebi, 

tako pridobijo večjo motivacijo pri samem delu. Če se zavedamo, da lahko stranke 

pritegnemo na ta način, lahko predvidevamo zadovoljstvo na obeh straneh. Tako bomo vedno 

bolj poznali stranko in se ji zmeraj lažje posvetili in ugotovili njene potrebe, vse to prav tako 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in kupcev. Dlje bo trajalo sodelovanje s strankami, bolj bo 

dobičkonosno za samo organizacijo (Arh 2010). 

Zadovoljstvo zaposlenih ima velik vpliv na delovanje organizacije, saj je organizacija dolgo 

uspešna le, če ima ustrezno klimo oziroma zadovoljne zaposlene. Za nadziranje in analiziranje 

stopnje zadovoljstva zaposlenih lahko uporabimo naslednje dejavnike (Aldona 2010): 

 vrsto del in nalog, 

 način vodenja vodstva organizacije in neposredno nadrejenega, 
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 ožje sodelavce, 

 možnosti razvoja kariere, 

 plačilo za delo, 

 stopnjo varnosti zaposlitve, 

 fizične pogoje dela,  

 zmožnosti za izobraževanje 

 ustreznost nagrajevanja, 

 oblike motiviranja, 

 povratno informiranje. 

Vodje in organizacije stremijo k temu, da bi se približali zadovoljstvu in se izognili 

nezadovoljstvu. Pričakovanja so velika, to je začetek velike motivacije: velika razočaranja pa 

so posledica premajhnih pridobitev. Zato vodje in organizacije ne smejo dovoliti, da bi 

vzbujali napačna pričakovanja in delavcem obljubljali nekaj, česar ne bodo mogli izpolniti. 

Tako lahko domnevamo, da bi zadovoljstvo mogoče uporabili kot sredstvo za doseganje 

boljših rezultatov, pod pogojem, da so obljube izpolnjene. Kajti zadovoljstvo in učinek naj bi 

bila enakovredna in celo neodvisna cilja. Napačno bi bilo, če bi si na račun zadovoljstva 

prizadevali za učinkovitost. Zadovoljstvo lahko označimo z emocionalnimi cilji, skupnimi ali 

posameznikovimi cilji (Možina idr. 2002, 477). 

Pomembno je, da stalno vzdržujemo visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih pri delu in na 

delovnem mestu. To opredeljujemo kot prijeten občutek, ki ga vsak posameznik zaznavna s 

pomočjo izpolnitve njegovih pričakovanj, povezanih z delom. Zato imamo tri vidike 

zadovoljstva pri delu (Černetič 2004, 157): 

 vrednost: bistvo tega vidika je, da ima vse, kar si posameznik zavestno ali podzavestno 

prizadeva doseči, zanj neko vrednost; 

 pomembnost: v tem vidiku imajo zaposleni različno mnenje o pomenu posameznih 

vrednosti (nekomu je najpomembnejša plača, drugemu nekaj drugega), 

 zaznavanje: vidik, v katerem posameznik zaznava trenutne razmere in jih primerja s 

svojimi vrednostmi. 

Zadovoljstvo zaposlenega na delovnem mestu lahko proučujemo na dva načina; prvi vidik je 

celovito zadovoljstvo pri delu oziroma na delovnem mestu (kako je zadovoljen s svojim 

delom), drugi vidik pa je posameznikovo zadovoljstvo na točno določenem področju dela. Da 

bi se zaposleni v organizaciji počutili zadovoljni in uporabni za organizacijo, je pomembno, 

da delo vključuje uporabo različnih spretnosti, sposobnosti in zahtev ter omogoča 

samostojnost pri opravljanju nalog (Černetič 2004, 157).  
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2.2 Nezadovoljstvo zaposlenih 

Ko se zaposleni znajdejo v problematični situaciji, se to izraža kot nezadovoljstvo. Zato bi 

nam v uspešnih razmerah uspelo v organizaciji ustvariti takšno počutje oziroma klimo, ko bi 

bila pričakovanja zaposlenih dosežena in s tem tudi doseženo zadovoljstvo zaposlenih. To bi 

verjetno trajalo le določen, zelo kratek čas, saj je v človeški naravi, da se pričakovanja ves čas 

izvršujejo. Zaradi zviševanja pričakovanj zaposlenih je organizacija vse bolj prisiljena k 

večjemu in nenehnemu izboljševanju. Pogosto so pričakovanja zaposlenih zelo visoka in 

lahko njihovo doseganje pomeni večjo uspešnost organizacije. Zaželeno je, da organizacije 

preidejo iz letnega ugotavljanja zadovoljstva v stalno ugotavljanje nezadovoljstva zaposlenih 

in priložnosti, ki izhajajo iz tega. Bistvo nezadovoljstva je posledica realno možnih, a 

neuveljavljenih izboljšav in sprememb. V nezadovoljstvu lahko tudi opazimo priložnosti za 

konstantno izboljševanje; najprej se moramo sprijazniti s tem, da so zaposleni nezadovoljni 

(Vrban 2009, 58–61). 

Na nezadovoljstvo zaposlenih torej vpliva v veliki meri nezadovoljstvo zaposlenih s higieniki. 

Higieniki nas opozarjajo, da si je treba v organizacijah bolj kot za večje zadovoljstvo 

zaposlenih prizadevati, da se izognemo njihovemu nezadovoljstvu. Da se izognemo 

naslednjim posledicam nezadovoljstva, je pomembno, da pravilno vzdržujemo in poskušamo 

tudi dvigovati raven zadovoljstva. Najpogostejše in za organizacije najbolj problematične 

oblike izraženja nezadovoljstva so (Svetlik idr. 2009, 345): 

 absentizem oziroma izostajanje z dela se pojavlja kot izostajanje brez razloga; bolj 

problematična je bolniška odsotnost, na katero vplivajo neugodne delovne razmere, slabi 

odnosi s sodelavci in podobno. Zaradi izostajanja z dela ima organizacija večje stroške 

dela in tudi težave pri organizaciji vsakodnevnega dela; 

 fluktacija oziroma zapuščanje organizacije. Predvsem gre za gibanje nezadovoljnih 

kadrov iz ene organizacije v drugo; 

 nezaželeno oziroma deviantno vodenje posameznikov. Individualno nezadovoljstvo se 

pojavlja v raznih oblikah, od manjše delovne vneme vse do upočasnitve dela, raznih 

bolniških izostankov, sabotaž, širjenja nezadovoljstva med sodelavce in podobno; 

 kolektivne zahteve, protesti in stavke, ki se pojavljajo, kadar nezadovoljstvo preseže 

individualno raven. 

Bistvo koncepta organizacije proti nezadovoljstvu zaposlenih je odstranitev vzrokov. 

Zavedamo se, da nezadovoljstva ne moremo povsem odstraniti, zato se z njim spopademo; 

spremljamo zaposlene in njihovo vedenje ter izvedemo raziskave o zadovoljstvu (Svetlik idr. 

2009, 347).  
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2.3 Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih 

Na zadovoljstvo zaposlenih lahko vplivajo različni dejavniki. Ti so vezani na sodelavce, 

pogoje dela, možnosti strokovnega in osebnega razvoja, delovno okolje, plačo in podobno 

(Mihalič 2008, 5). V preglednici imamo prikazanih šest dejavnikov, ki prispevajo k 

zadovoljstvu z delom. Pri tem moramo upoštevati, da ima vsak zaposleni oziroma delavec 

različne vrednote ali vrednoti različne stvari, prav tako si postavlja različne cilje. Vendar v 

zadnjem času za zaposlene niso več pomembni le cilji, ampak tudi verjetnost njihovega 

doseganja in prizadevanja, ki sta potrebna za zadovoljstvo (Svetlik idr. 2009, 341–342). 

Preglednica 1: Dejavniki, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom 

Dejavniki Razlogi za zadovoljstvo 

Vsebina dela Možnosti uporabe znanja, možnosti učenja in strokovne rasti, zanimivost 

dela. 

Samostojnost pri delu  Možnost odločanja o tem, kaj in kako bo delavec delal, samostojno 

razporejanje delovnega časa, vključenost v odločanje o splošnejših 

vprašanjih dela in organizacije. 

Plača, dodatki in 

ugodnosti 

Ustrezna višina plače, povezava plače z uspešnostjo, različne nagrade in 

priznanja za uspešno delo, dodatki in ugodnosti, ki jih posameznik ceni. 

Vodenje in 

organizacija dela 

Ohlapen nadzor, dejanje priznanj in pohval ter izrekanje pripomb in graj, 

usmerjenost vodij k ljudem ali v delovne naloge, skrb za nemoten potek 

dela. 

Odnos pri delu Dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje sporov, sproščena 

komunikacija med sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi. 

Delovne razmere Majhen telesni napor, varnost pred poškodbami in obolenji, odpravljanje 

motečih dejavnikov fizičnega delovnega okolja, kot so vlaga, neugodna 

temperatura ipd. 

Vir: Svetlik idr. 2009, 341. 

Najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, so predvsem nagrajevanje in 

sicer v materialni (denar je temeljna oblika nagrajevanja) in nematerialni obliki (Lotrič 2003, 

138). Pojavljajo se naslednji sistemi denarnega nagrajevanja (Merkač Skok 2005, 197): 

 nagrajevanje po času (zaposlen je plačan za čas, ki ga je preživel v organizaciji), 

 nagrajevanje po normi (predstavlja naprej določeno količino rezultatov dela, izraženih z 

ustreznimi merskimi enotami v enoti časa in je postavljena za vsako delovno mesto 

posebej), 

 nagrajevanje po akordu (količino rezultatov, proizvedenih v določeni časovni enoti, 

določijo s pogajanjem), 

 sistem premij in nagrad, nagrajevanje po skupnem ekonomskem učinku (spodbuja 

kakovost in kvantiteto, saj je od rezultatov odvisno, koliko bodo delavci udeleženi pri 

izkupičku). 
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Prav tako so denarne nagrade pomembne, saj na določen način motivirajo zaposlene, za večji 

uspeh pa jih uporabimo v kombinaciji z nedenarnim nagrajevanjem. Denarno nagrajevanje 

pogosto uporabljano pri uspešno zaključenih projektih ali pri razvoju novega izdelka ali 

poslovnih partnerjev. Nagrajujemo vedno za preteklo delo in določimo jasna pravila, ki 

veljajo za vse enako; to izvajamo večkrat letno. Zaposlene vedno nagrajujemo pred ostalimi 

sodelavci in če lahko, tudi javno (Mihalič 2010, 14). 

Nematerialno nagrajevanje predstavljajo razna dodatna usposabljanja, razne ugodnosti 

oziroma bonitete (Lotrič 2003, 140). Nematerialne ali nedenarne nagrade za delo so eden 

izmed najboljših in cenejših načinov motiviranja zaposlenih. Predvsem jih uporabljamo za 

nagrajevanje dobro opravljenega dela in nalog, dobrih rezultatov ter doseženih ciljev. 

Nagrajuje se predvsem z raznimi izobraževanji in usposabljanji, če ima organizacija možnost, 

z napredovanjem, dodatnimi prosti dnevi, spodbujanjem pri izvajanju novih izzivov. Lahko pa 

nedenarno nagradijo v obliki pohvale, priznanj. Pri izbiri nedenarnega nagrajevanja je 

najbolje, da se z zaposlenimi dogovorimo in skupaj ustrezno izberemo ustrezno možnost 

nagrade za uspeh (Mihalič 2010, 13). 

Pri pravilnem nagrajevanju lahko dosežemo večjo učinkovitost in uspešnost v organizaciji. 

Beardwell in Holden razlikujeta dve skupini nagrad in jih razdelita na notranje in zunanje 

nagrade, čeprav so zunanje nagrade bolj opazne kot notranje. Notranje nagrade izhajajo iz 

dela (raznolikost dela, soodločanje pri cilju, priložnost za učenje), zunanje nagrade je lažje 

prepoznati in nadzorovati (dopust, denarne nagrade, večerje z vodstvom) (Bagon idr. 2006, 

272). 

2.4 Metode merjenja zadovoljstva pri delu 

Merjenje zadovoljstva zaposlenih nam nudi pomembne povratne informacije, na podlagi 

katerih ugotavljamo, na katerih področjih so potrebne spremembe in izboljšave, prav tako pa 

pridobimo informacije o trenutnem zadovoljstvu zaposlenih in stopnjo pripadnosti 

organizaciji (Mihalič 2008, 89–91). 

Ko merimo zadovoljstvo, je pomembno, da organizacija vključi vse dejavnike, ki prispevajo k 

zadovoljstvu oziroma nezadovoljstvu, tako zaposlenih kakor tudi potrošnikov. Osnova za 

merjenje so splošni dejavniki, ki jih prilagodimo okoliščinam organizacije (Musek Lešnik 

2006). 

Merjenje zadovoljstva zaposlenih lahko izvajamo večkrat letno, odvisno od posamezne 

organizacije. Zato lahko razdelimo merjenje po metodah, in sicer (Tavčar 2004, 46–49): 

 kvantitativne metode, ki zajemajo predvsem anketiranje; izvedemo ga lahko na različne 

načine, npr. kot internetno ali poštno anketiranje. S pomočjo te metode lahko ugotovimo. 

ali so zaposleni zadovoljni in s čim niso zadovoljni. Podatki izražajo odgovore na 
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vprašanji Kaj? in Koliko? 

 kvalitativne metode so metode, s katerimi merjenje zadovoljstva poteka v obliki osebnih 

globinskih intervjujev (globinski intervju z dvema udeležencema naenkrat). Med te 

metode spada uporaba skupinskih diskusij, saj je tudi najučinkovitejša, kajti je 

kombinacija vodenega intervjuja z uporabo skupinskih projekcijskih metod. Z to metodo 

ugotovimo vzroke zadovoljstva in nezadovoljstva zaposlenih in pridobimo odgovore na 

vprašanje Zakaj? 

 sekundarni podatki; med katere spadajo razne evidenca pritožb, absentizem in fluktuacija. 

Zavedamo se, da ima merjenje zadovoljstva tako slabosti kot določene prednosti, kar je 

prikazano v preglednici 2. Kakovostne prednosti in slabosti pa so (Tavčar 2004, 49): 

Prednosti: 

 enkraten vpogled v kakovostno drugačne vsebine, ki jih z drugimi metodami ne moremo 

zajeti, 

 pridobimo celovito in vsebinsko bogato razumevanje vedenja in procesov, 

 zaposlenim je omogočeno izražanje lastnega mnenja, 

 vključevanje novih in do sedaj neupoštevanih elementov, 

 večja hitrost ter cenejša izvedba, 

 možnost, da zaposleni pridejo sami in ponudijo ideje za rešitev problemov. 

Slabosti: 

 možna subjektivna interpretacija, zato je pomembna skupinska interpretacija, 

 primerjava med oddelki v času ni enostavna, 

 pri izvedbi potrebujemo specifično stanje, 

 strah pred izgubo anonimnosti udeležencev. 

Preglednica 2: Prednosti in slabosti kvantitativnega merjenja zadovoljstva 

Prednosti Slabosti 

Poenoten inštrument z vnaprej določenimi 

elementi zadovoljstva 

Vnaprej določenimi elementi zadovoljstva ne 

omogočajo novosti. 

Primerljivost med elementi Ne odkrijejo motivov in procesov. 

Primerljivost med enotami (oddelek, 

podjetje) 

Ne raziskujejo vzrokov. 

Lahko/eksaktno sledenje sprememb Neprilagodljivost specifičnim zahtevam 

(oddelki, situacije). 

Zagotovljena anonimnost Ne vedno izražena pomembnost elementov 

zadovoljstva. 

Vir: Tavčar 2004, 47. 
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Pri merjenju zadovoljstva zaposlenih je med ključnimi odločitvami, kako izvesti sam proces 

merjenja zadovoljstva. Ta zahteva večdimenzionalen pristop, zato se odločimo, katerega 

bomo uporabili, da je ugodnejši za merjenje ter da bomo pridobili pomembne informacije o 

zadovoljstvu zaposlenih. Zato sta potrebna jasna opredelitev problema in jasen cilj, kaj želimo 

doseči z mirjenjem zadovoljstva (Tavčar 2004, 49). 

Merjenje zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu pogosto merimo z naslednjimi 

dejavniki: z delom in nalogami, neposredno nadrejenimi, ožjimi sodelavci, možnostmi 

izobraževanja, stalnostjo zaposlitve, z možnostjo napredovanja, s plačilom za opravljeno delo, 

fizičnimi pogoji dela in z oblikami nagrajevanja in motiviranja. S temi navedenimi dejavniki 

lahko prikažemo in ugotovimo, kakšno zadovoljstvo zaposlenih imamo v organizaciji 

(Mihalič 2006, 268). 

Zadovoljstvo lahko ugotavljamo in spremljamo na več načinov (Majcen 2001, 64): 

 s sklepanjem iz opazovanja zaposlenih (to ugotovi zelo dober opazovalec, ki zazna 

spremembe v razpoloženju in obnašanju zaposlenih), 

 z anketami in vprašalniki (so dokaj realni podatki, ki pripomorejo organizaciji pri 

uresničitvi ciljev), 

  z razgovori med zaposlenimi in njihovimi vodji (kjer enkrat letno spregovorijo vodje in 

zaposleni, pri tem lahko zaupajo, kaj jih moti in kaj jim je všeč). 

Zadovoljstvo merimo z lestvico Likertovega tipa (petstopenjska lestvica): 

1. popolnoma nezadovoljen 

2. delno nezadovoljen 

3. nevtralen 

4. delno zadovoljen 

5. popolnoma zadovoljen 

Pri tej lestvici občasno nastanejo težave zaradi površinskih vprašanj in raziskovalci pridejo do 

napačnih in slabih podatkov. Ti lahko naredijo več napak in usmerjajo organizacijo k 

napačnim rešitvam problemov (Musek Lešnik 2006). 
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3 MOTIVACIJA ZAPOSLENIH 

3.1 Motivacija zaposlenih 

Različni avtorji opredeljujejo motivacijo na različne načine. Motivacija pomeni skupek ali 

splet raznih silnic, ki vpliva na človekovo vedenje in ga vzdržuje (Gorišek in Tratnik 2003, 

68). 

Motivacija je preprost pojem, saj govori o tem, kako ravnati s sodelavci, da bodo zadovoljni z 

delom (Bagon idr. 2006, 261). Da so zaposleni in sodelavci uspešni, jih je treba motivirati; 

brez uspešnega motiviranja in stimuliranja delavcev ni uspešnega vodenja in obratno. 

Zaželeno je, da vsaka organizacija ali vodja upošteva prioritete nalog motiviranja sodelavca 

(Mihalič 2010, 4). Če hočemo motivirati ljudi oziroma zaposlene, jih moramo spretno voditi, 

ker pa ljudi ni mogoče voditi samo z metodami, vodje in managerji potrebujejo osebni vzor, 

človeški stik in čustva: navdušenje, veselje, zadovoljstvo, lahko pa tudi jezo in bes. Ker imajo 

ljudje različne cilje, so povsem različni, zato morajo vodilni z njimi upravljati različno, in 

sicer metodično pravilno ampak z individualnim čustvenim pristopom in različnim tempom 

(Kutzschenbach 2000, 39).  

Motiviranega zaposlenega prepoznamo po navdušenju nad delom, sodelovanju in doseganju 

zastavljenih rezultatov; pripravljen je na spremembe. Če ni motiviran, opazimo njegovo 

odmikanje ali izmikaje delu, nenehno se pritožuje. Zaposleni bodo motivirani le, če 

verjamejo, da bo trud, ki ga vložijo v delo, vodil do uspešnosti in verjamejo, da uspešnost 

vodi do prejema nagrad (Gorišek in Tratnik 2003, 69). 

Za vsakega managerja in vodilne v organizaciji je pomembno, da opazi spremembe 

zaposlenih, njihove potrebe ali motive. Zato ne sme delovati proti njihovim interesom, željam 

in ciljem, ampak jih čim bolj izkoristiti ter upoštevati njihove cilje (Treven 2001, 125). 

Zaželeno je, da vodja prepozna njihove potrebe, želje, motive in pričakovanja (Gorišek in 

Tratnik 2003, 68). Motivacija je dinamičen pojav in je proces ali dejanje, kjer se temeljne 

prvine motivacije vedno medsebojno povezujejo s potrebami (javljanje potreb ali 

primanjkljaj, ki se pojavi ob nezadovoljstvu), dejavnostjo (je usmerjenost, ki vodi do cilja in k 

izravnavanju primanjkljaja) in cilji (ti omogočajo izravnavanje primanjkljaja), ki so tudi del 

motivacijskega procesa na prikazani sliki, vse to se povezuje v celoto, ta pa prikazuje 

motivacijsko dogajanje za zadovoljitev potreb (Kobal Grum in Musek 2009, 16–19). 
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Slika 1: Motivacijski proces 

Vir: Kobal Grum in Musek 2009, 19. 

Potrebe prepoznamo na naslednje načine: opazujemo zaposlene pri delu (kaj jih veseli, kaj ne, 

kaj radi delajo in kaj ne, jim dajemo možnost samostojnega dela), proučimo njihove talente, 

opravimo različne raziskave in sprejmemo raznovrstne predloge za izboljšave, opravimo 

analizo konfliktnih situacij in razgovore s tistimi, ki odhajajo iz organizacije (Gorišek in 

Tratnik 2003, 69). 

3.2 Motivacijski dejavniki 

 

Slika 2: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo 

Vir: Bagon idr. 2006, 263. 

Če ugotovimo, kakšne kompetence se pričakujejo od sodelavcev na delovnem mestu, jih mora 

tudi organizacijska praksa pri razvoju teh kompetenc primerno podpreti (Bagon idr. 2006, 

263). 

Slika 2 prikazuje tri dejavnike, ki vsi skupaj vplivajo na motivacijo zaposlenih. 

Najpomembnejša oblika so vse človekove odlike, saj ga te pripeljejo na delovno mesto. Nato 

sledi aktivnost zaposlenih, ki se predvsem izkaže v delovni situaciji; iz tega sledi 
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organizacijska shema, kjer se izpostavljata delovna sposobnost in učinek na delovnem mestu. 

Na sliki 2 so prikazani dejavniki, ki vplivajo na motivacijo (Lipičnik 1998, 162): 

 Individualne razlike so značilnosti, kot recimo osebne potrebe, vrednote, stališča in razni 

interesi posameznika, na podlagi katerih se zavedamo, da imajo zaposleni različne 

potrebe in želje. Prav zaradi tega je težje ugotoviti, kaj vsakega posameznika dejansko 

motivira. 

 Značilnosti dela oziroma lastnosti dela so dimenzija dela, ki zajemajo zahteve po 

zmožnosti; določajo, kateri delavec opravlja delo do konca, in pogojujejo pomembne 

lastnosti dela ter avtonomijo pri delu, prav tako določajo vrsto in širino povratnih 

informacij, ki jih pridobi o uspešnosti dela. 

 Organizacijsko prakso sestavljajo pravila, splošna politika (razne ugodnosti, kot je plačilo 

počitnic), managerska praksa in sistem nagrajevanja. 

Na spodnji sliki je prikazano, kako se izoblikuje motivacijski proces, ki se izoblikuje na 

podlagi različnih potreb in pričakovanj ter prizadevanja. Vse potrebe, želje, pričakovanja ter 

neposredno povezana motivacija vplivajo na odnos in obnašanje ljudi in njihove življenjske 

cilje, da jih uresničijo in to z delovanjem, pri katerem uporabljajo moralno etična načela. Zato 

je pomembno, da motivacijo upoštevamo kot potrebno energijo za človekovo delovanje, sicer 

človek ne more dosegati zastavljenih. Doseganje učinkovite in produktivne motivacije je 

odvisno od posameznika, kajti le on se odloči; če bo deloval pod prisilo, to seveda ni 

produktivno in ne moremo pričakovati visokih rezultatov, lahko pa, nasprotno, deluje oziroma 

opravlja smotrno dejavnost z veseljem sam ali v skupini, na podlagi tega pa lahko 

pričakujemo visoko produktivnost in motiviranost (Nemec 2005, 205). 

 

Slika 3: Motivacijski proces 

Vir: Nemec 2005, 205. 

Potrebe pri ljudeh so različne in različno razvite, saj segajo od preživetja pa do različnih 

materialnih in nematerialnih razsežnosti. Zato se iz formiranih potreb in pričakovanj v nas 

samih razvije in oblikuje motivacijski proces, kot je prikazan na zgornji sliki. 

3.3 Motivacijske teorije 

Vsaka teorija ima svoja prizadevanja in se usmerja v proučevanje človeških potreb ali 

motivov, ki omogočajo in povzročajo obliko vedenja. Poznamo vsebinske teorije 
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(predstavljajo, kaj motivira vedenje) in procesne teorije (predstavljajo, kako motivirati 

vedenje). Vsebinske proučujejo človeške potrebe, ki povzročajo določeno obliko vedenja. 

Medtem ko procesne teorije predstavijo, kako se sprememba v vedenju pojavi (Treven 2001, 

126), med vsebinske teorije motiviranja prištevamo predvsem (Dimovski in Penger 2008, 

132):  

 Maslowovo teorijo hierarhije potreb,  

 Herzbergovo dvofaktorsko teorijo in  

 McClellandovo teorijo pridobljenih potreb. 

Podrobneje smo pregledali te tri motivacijske teorije. Vsaka teorija si prizadeva razložiti tako 

vzroke za vedenje ljudi kot procese, ki pa jih povzroči vedenje. Procesne teorije so predvsem 

teorije spodbujanja, pričakovanja in pravičnosti (Treven 2001, 124–139). 

3.3.1 Maslowova teorija 

Maslowova teorija govori predvsem o potrebah, ki vplivajo na motivacijski mehanizem. Zato 

vodje in organizacije predvsem presodijo, v katero stopnjo spadajo potrebe zaposlenega ter 

kaj ga motivira (Dimovski in Penger 2008, 132). Maslowova motivacijska teorija predstavlja 

celoten koncept potreb in njihove pomembnosti.  

Maslowova razdelitev potreb (Kobal Grum in Musek 2009, 174): 

 fiziološke potrebe (so osnovne potrebe po vodi, kisik, voda, spanje itd.).  

 potrebe po varnosti (fizični, materialni, čustveni, zdravstveni itd.); 

 socialne potrebe ali potrebe po pripadanju, simpatiji, naklonjenosti in ljubezni; 

 potrebe po ugledu in samospoštovanju; 

 potrebe po samouresničevanju. 

Najprej zadovoljimo najnižje potrebe (fiziološke), nato lahko preidemo na druge potrebe – jih 

začutimo ter zadovoljimo (Dimovski in Penger 2008, 133). 

3.3.2 Herzbergova teorija 

Herzbergova teorija ali teorija motivatorji–higieniki predstavlja ugotovitve in razlike pri 

zadovoljstvu na delovnem mestu. Teorija se deli na dva vidika, prvi vidik vpliva na to, da so 

zaposleni zadovoljni – motivatorji, vplivajo na motivacijski učinek dolgoročno. Drugi vidik 

so higieniki, ki vplivajo na nezadovoljstvo zaposlenih (Impuls 2007). Teorija ima velik vpliv 

na majhne organizacije, kajti ena sama nezadovoljna oseba lahko povzroči veliko slabega 

vzdušja, saj vpliva na celotno organizacijo in se s tem kakovost v celotni organizaciji 

zmanjšuje. Zato naj vodje zagotavljajo in spodbujajo motivacijo in zaposlene učinkovito 

motivirajo, tako da bodo zaposleni zadovoljni (Lotrič 2003, 131).  
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HIGIENIKI 

(Po pomembnosti od spodaj navzgor) 

MOTIVATORJI 

(Po pomembnosti od zgoraj navzdol) 

nadzor 

odnos do vodje 

plača 

delovne razmere 

status 

politika organizacije 

varnost pri delu 

odnos sodelavcev 

odgovornost 

uspeh 

napredovanje 

samostojnost 

pozornost 

razvoj 

Slika 4: Temeljni elementi dvofaktorske teorije 

Vir: Lotrič 2003, 132. 

Motivatorji vplivajo na zadovoljstvo pri delu, povezani so z vrednotami posameznika ter 

dolgoročno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenega ter na motivacijo (Impuls 2007). 

Motivatorji vključujejo dosežke, odgovornost in priložnost za napredovanje. Herzberg 

verjame, da so pri odsotnosti motivatorjev zaposleni do dela neopredeljeni, ob njihovi 

prisotnosti pa postanejo motivirani in zadovoljni (Dimovski in Penger 2008, 134). 

Motivatorje povezujejo vrednote, dvigovanje zadovoljstva in uspešnosti ter učinkovitosti 

zaposlenih vpliva na dolgi rok (Impuls 2007). Vsi elementi motivatorjev so odvisni od vodij 

oziroma managementa, ki je odgovoren za dejavnike, ki pripeljejo zaposlene do zadovoljstva. 

Čim bolj se ukvarjajo z zaposlenimi, jim nudijo možnosti za izobraževanje in pridobivanja 

novega znanja in sposobnosti. Vodje so odgovorne za pravilno razdelitev dela zaposlenim, to 

lahko zaposleni sprejmejo kot izziv in se dodatno trudijo. Na takšne načine ugotovijo šibkosti 

zaposlenih in jih na drugače motivirajo. Vloga managementa oziroma vodje je odvisna od 

tega, ali znajo pravilno in na zanimiv način predstaviti delo in delovne naloge kot zanimivo 

ali ne. Prav tako imajo vlogo pri nastajanju dobrih medsebojnih odnosov pri oblikovanju 

skupin, njihovem pravilnem vodenju ter povečanju samostojnosti in odgovornosti zaposlenih 

pri delu (Svetlik idr. 2009, 344). Zato vodje skrbijo za uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih in 

usklajujejo vrednote posameznika s cilji, prevzemanje odgovornosti z njihovimi sposobnostmi 

in dodeljujejo izzive – s pomočjo naštetih dejavnikov lahko vplivajo na povečanje motivacije 

(Impuls 2007).  

Higieniki so povzročitelj nezadovoljstva na delovnem mestu, zato delujejo na področju 

nezadovoljstva. Dobri higienski dejavniki odstranjujejo nezadovoljstvo in ne vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih z njihovim delom in motivacijo, slabi higienski dejavniki povzročajo 

nezadovoljstvo (Dimovski in Penger 2008, 134). Higieniki vplivajo na nezadovoljstvo 

zaposlenih: kljub temu, da povečujemo higienike, nam ti ne povečujejo zadovoljstva (Impuls 

2007). Med dejavnike, ki pripomorejo k povečanju zadovoljstva, vključujemo: osebne 

dohodke oziroma plačo, odnose z nadrejenimi in sodelavci, delovne pogoje, varnost pri delu, 

kontrolo in nadzor dela. Prisotnost teh dejavnikov ne vodi k večji stopnji motiviranosti 
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zaposlenih, ampak se brez njih pojavi nezadovoljstvo. Zaposlenim je težko ustreči, da bodo 

kot posamezniki zadovoljni, zato so zaposleni v slabem okolju počutijo nezadovoljne, tudi v 

dobrem okolju se redkokdaj počutijo dovolj zadovoljne (Svetlik idr. 2009, 345). 

Vloga managerjev je, da odpravijo nezadovoljstvo zaposlenih s pomočjo uporabe higienskih 

dejavnikov, nato pa uporabijo motivatorje, da dosežejo zadovoljstvo zaposlenih. Vodja mora 

ugotoviti, kaj njegovega delavca bolj motivira in kakšne potrebe ima, da doseže svojo stopnjo 

zadovoljstva (Dimovski in Penger 2008, 135). 

3.3.3 McClellandova teorija 

McClellandova teorija pridobljenih potreb zatrjuje, da nekatere potrebe pridobimo skozi čas z 

izkušnjami, ki jih nabiramo v življenju. Te potrebe so potreba po dosežkih, potreba po 

vključitvi in potreba po moči (Dimovski in Penger 2008, 135). 

3.4 Načela učinkovitega motiviranja 

Ljudje oziroma sodelavci so živa bitja in jih ne moremo motivirati tako, kot bi želeli sami, 

kajti imajo lastno motivacijo, ki jo je treba prebuditi in jo spoznati. Zato je pomembno, da 

povežemo njihove motive z motivi organizacije (Bagon idr. 2006, 261). 

Preglednica 3: Učinkovito motiviranje 

ZMORE 

H
O

Č
E

 

 NE DA 

NE 1 Premeščen 

Odpuščen 

2 Motiviran 

Podpiran 

Soočen z zahtevami 

DA 3 Usposabljanje 

Testiranje 

Podpiranje 

4 Sprejemanje 

odgovornosti 

Svoboda delovanja 

Novi izzivi 

Vir: Bagon idr. 2006, 261. 

V zgornji preglednici, in sicer v kvadrantih 2, 3 in 4 je prikazano, kako si lahko prizadevamo, 

da ohranjamo ustrezno motivacijo in jo tudi dvigujemo. 2. kvadrant predstavlja sodelavce, ki 

imajo primerna znanja, sposobnosti in strokovno usposobljenost za delo, ki ga opravljajo, zato 

ne čutijo potrebe, da bi s pomočjo organizacije delovali po svojih najboljših močeh. Ker 

lasten interes ni v skladu z interesom organizacije je predvideno, da poiščemo nove motive 

sodelavca, ki jih bomo povezali z njo (Bagon idr. 2006, 261). 
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Mihalič (2010, 10) priporoča najučinkovitejše načine in dejavnike motiviranja, ki jih 

uporabljajo v sedanjem času pri stimuliranju zaposlenih: 

 nedenarne nagrade za delo, uspehe in znanje, 

 denarne nagrade za delo, uspeh, dosežke in znanje, 

 pisne in ustne pohvale za uspeh pri delu in razvoju, 

 pomoč pri delu, usposabljanju in razvoju, 

 izpostavljanje uspehov in uspešnih sodelavcev, 

 izvajanje motivacijskih govorov zaposlenim, 

 podpora sodelavcev pri delu, uveljavljanju in rasti, 

 priznanje za uspeh in dobre rezultate, 

 spodbujanje in opogumljanje in navdihovanje, 

 zagotavljanje pozitivnega zgleda sodelavcem, 

 zanimanje za delo, razvoj in počutje zaposlenih, 

 izkazovanje zaupanja v sposobnosti zaposlenih, 

 usmerjanje k doseganju ciljev in načrtov, 

 izpostavljanje preteklih rezultatov sodelavcev, 

 prenos lastnih znanj in izkušenj na sodelavce, 

 čestitanje zaposlenim za uspehe pri delu in razvoju, 

 omogočanje lastnih privilegijev tudi sodelavcem, 

 prenos nekaterih lastnih odgovornosti na sodelavce, 

 informiranje zaposlenih o delu, organizaciji in ciljih, 

 poudarjanje uspehov posameznika za skupni uspeh, 

 prirejanje slovesnosti in srečanj ob večjih dosežkih, 

 zanimanje za želje, ambicije in zadovoljstvo, 

 etična in enakopravna obravnava vseh sodelavcev, 

 omogočanje odprtega in demokratičnega dialoga, 

 nudenje dobrih pogojev dela in delovnih sredstev.  

Poleg naštetih najučinkovitejših predlogov za motiviranje obstajajo še drugi pristopi in 

elementi motiviranja, seveda pa se ti elementi nanašajo na širše območje organizacijskega 

okolja in lahko le delno vplivajo na oblikovanje organizacijskega sistema. Ti elementi 

nastajajo daljše obdobje in jih ne moremo sami vzpostaviti kot tradicijo posamezne 

organizacije, zato se raje osredotočimo na tiste, ki jih dokaj hitro ter samostojno izvajajo 

(Mihalič 2010, 10). 
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4 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PROUČEVANI ORGANIZACIJI 

4.1 Predstavitev organizacije 

Ime organizacije: Kmetijsko gozdarska zadruga, z. o. o. 

Kratko ime:  KGZ Slovenske Konjice, z. o. o. 

Naslov:  KGZ Slovenske Konjice, Oplotniška cesta 1, 3210 Slovenske Konjice 

Pravna oblika:  Zadruga – z. o. o. 

Predmet poslovanja: Mešano kmetijstvo 

Zaposleni:  45 zaposlenih 

Zadruga Slovenske Konjice je bila ustanovljena 1. 3.1948, organizirana je kot zadruga z 

omejeno odgovornostjo in se uvršča med srednje velike zadruge. Njen namen je pospeševati 

gospodarske koristi svojih članov na podlagi njihovega enakopravnega sodelovanja in 

upravljanja. Registrirana je bila za sledeče dejavnosti: lastno ekonomijo, sodelovanje s kmeti, 

odkupovanje in prodajo kmetijskih pridelkov, živino in les. Svoje člane oskrbuje z 

reprodukcijskim materialom in mešanim blagom. 

Njena glavna dejavnost je reja govedi in prireja mleka, prav tako se ukvarja z živinorejo, 

gozdarstvom, vzdrževanje in popravljanjem motornih vozil, posredništvom pri prodaji 

kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, lesa in gradbenega materiala (KGZ 

Slovenske Konjice 2012). 

4.2 Struktura organizacije 

KGZ Slovenske Konjice vodi direktor, ki je odgovoren za delo v upravnem odboru in občnem 

zboru. Glavni organi zadruge so po splošnih pravilih: občni zbor, predsednik zadruge, upravni 

in nadzorni odbor ter direktor. Vsak kolegijski organ ima predsednika in podpredsednika. 

Predsednik upravnega odbora je prav tako tudi predsednik zadruge. 

Občni zbor sestavljajo vsi člani zadruge. Sprejemajo in odločajo o: 

 sprejemu zadružnih pravil,  

 sprejemu letnega obračuna, uporabi presežka in o poravnavi izgube, 

 izvolitvi in odpoklicu predsednika zadruge, članov upravnega odbora in nadzornega 

odbora, 

 izdaji vrednostnih papirjev, 

 statusnih spremembah in prenehanju zadruge, 

 spremembi in dopolnitvah zadružnih pravil, 

 sklepu o obračunu in letni delitvi dobička presežka oziroma o poravnavi izgube  

 in o vseh ostalih vprašanjih, ki niso, v izrecni pristojnosti upravnega odbora.  
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Upravni odbor ima devet članov in enako število namestnikov. Predsednika in 

podpredsednika upravnega odbora voli občni zbor. Upravni odbor opravlja naslednje zadeve: 

postavlja in odstavlja direktorja, določa o sprejemu v članstvo in izključitev zadružnikov iz 

zadruge ter vodi imenik članov. Prav tako skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega 

poročila, obvešča in sklicuje občni zbor in pripravlja predloge sklepov občnega zbora in je 

pooblaščen za sprejemanje splošnih aktov, ki zadevajo poslovanje zadruge. 

Nadzorni odbor ima šest članov in enako število namestnikov. Predsednika nadzornega 

odbora izvolijo člani nadzornega odbora izmed članov, ki so bili v nadzorni odbor izvoljeni 

na občnem zboru. 

V organizaciji se je število zaposlenih v zadnjih petih letih zmanjšalo, in sicer s 65 na 45 

zaposlenih, zaradi racionalizacije poslovanja. Zadruga je sestavljena iz petih tehničnih 

(franšiza Merkur) trgovskih poslovalnic, kooperacijske dejavnosti, mehanične delavnice in 

strojnega parka. Največji delež v skupnem prometu izhaja iz kooperacije in trgovine, 

najmanjši pa iz storitev, ki predstavljajo 2 % celotnega prometa (KGZ Slovenske Konjice 

2012). 

 

Slika 5: Organizacijska shema zadruge 

Vir: KGZ Slovenske Konjice 2012. 

4.3 Zasnova raziskave in raziskovalna metodologija 

Za pridobivanje podatkov raziskave o dejanskem stanju zadovoljstva in motivacije zaposlenih 

v omenjeni organizaciji, je bil tega oblikovan anketni vprašalnik. Vprašanja so bila vnaprej 



 

20 

pripravljena, vprašalnik je bil anonimen ter dodeljen vsem zaposlenim. Prav tako sem 

pripravila anketni vprašalnik za kupce, kjer so podali svoje mnenje o zaposlenih pri 

obravnavani organizaciji. 

Ker sem se odločila za raziskavo zadovoljstva na podlagi pisnega anketnega vprašalnika v 

organizacij KGZ Slovenske Konjice, predstavljam prednosti pisnega izvajanja anketnega 

vprašalnika. Anketiranci imajo čas za razmislek, odgovori naj bi bili iskreni in realni 

predvsem zaradi anonimnosti. Menim, da kljub prisotnosti anketarja pride do nerazumevanja 

vprašanj, nekateri vzamejo vprašalnik neresno in ne podajo realnih podatkov ter nepopolno 

izpolnijo anketo. Podatke smo analizirali s pomočjo orodij deskriptivne statistike in obdelali s 

pomočjo programa Excel. Analizirane podatke smo prikazali s pomočjo grafov. 

Sestava anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz sklopa vprašanj o demografskih spremenljivkah: spolu, 

starosti, času zaposlitve in doseženi stopnji izobrazbe. Drugi sklop je sestavljen iz dejavnikov, 

ki motivirajo zaposlene, zadovoljstva pri delu in potreb zaposlenih.  

4.4 Zbiranje podatkov 

Vsem zaposlenim na lokaciji trgovine v Slovenskih Konjicah sem razdelila anketne 

vprašalnike zaprtega tipa (priloga 2) v tiskani obliki. Vprašalnike so dobili vsi na delovnih 

mestih prodajalec v trgovinah in zaposleni v kooperaciji. Anketiranje za zaposlene je potekalo 

na delovnem mestu 20. 8. 2012 v Slovenskih Konjicah.  

Anketiranje za kupce je potekalo 21. 8. 2012 v trgovini, in sicer ves delovni dan, kjer sem bila 

tudi na voljo za morebitna dodatna vprašanja. Na voljo so imeli prostor za izpolnjevanje 

ankete in škatlo, v katero so lahko oddajali izpolnjene vprašalnike.  

Od petinštiridesetih zaposlenih sem prejela petintrideset primerno izpolnjenih vprašalnikov. 

Štirje zaposleni niso želeli odgovarjati na vprašanja, štirje so bili bolniško odsotni, dva pa 

službeno odsotna. Petintrideset pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov predstavlja 78 % 

odziv. Anketiranje je potekalo na sedežu organizacije, zaposleni so ob predhodni razlagi 

reševanja vprašalnik izpolnili brez naše prisotnosti.  

Anketni vprašalnik za zaposlene je bil sestavljen iz dveh delov. V prvem so se splošna 

vprašanja nanašala na demografske značilnosti, in sicer na spol, starost, čas zaposlitve, 

stopnjo izobrazbe. Drugi del je bil sestavljen iz petstopenjske lestvice: 

1 – zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – niti zadovoljen niti nezadovoljen, 4 – 

zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen. Zaposleni so podali svoje mnenje o posameznih vidikih in 

dejavnikih motivacije, ki so prisotni na delovnem mestu. Nato so se opredeljevali, v kakšni 
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meri so zadovoljni na delovnem mestu (delo, nadrejeni, sodelavci, napredovanje in plača) in 

nazadnje o njihovih potrebah v organizaciji, kar so ocenjevali z lestvico od 1 (pomeni nikakor 

ne) do 5 (pomeni zelo močno da). 

Kupcem je bilo oddanih 120 anketnih vprašalnikov. 10 anketnih vprašalnikov je bilo 

nepopolno izpolnjenih in niso bili uporabni za raziskavo, ostali anketni vprašalniki niso bili 

vrnjeni. Tako sem uporabila 85 anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 71 % vseh podeljenih 

vprašalnikov. Te podatke sem pridobila v enem dnevu. Pri analiziranju podatkov sem 

poskušala biti natančna, da ne bi prišlo do napak; podatke sem obdelala v programu Excel.  

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj o osnovnih podatkih (spol, starost) in podatkih 

o zadovoljstvu strank oziroma kupcev, kako so na splošno zadovoljni s prodajnim osebjem v 

organizaciji. Ti dejavniki so bili merjeni z večstopenjsko lestvico, in sicer: 1 – zelo 

nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – srednje zadovoljen, 4 – zadovoljen in 5 – zelo 

zadovoljen. 

4.5 Analiza podatkov in komentarji 

Analiza anketnega vprašalnika zaposlenih 

V organizaciji je petinštirideset (45) zaposlenih, od tega je sodelovalo in na anketne 

vprašalnike odgovorilo petintrideset (35) zaposlenih oseb. To predstavlja 78 % zaposlenih, ki 

so sodelovali v raziskavi, od tega je bilo 43 % moških in 57 % žensk (priloga 1; graf 1). 

Med 45 zaposlenimi, ki so odgovarjali na anketni vprašalnik, je največ starih med 36 in 45 let, 

kar predstavlja 46 %, ti spadajo med aktivne zaposlene. Kar 31 % zaposlenih spada v 

starostno skupino od 46 do 55 let (priloga 1; graf 2). Nato sledi generacija mlajših od 25 let, ti 

predstavljajo 11 %, 9 % anketirancev pa spada v starostno skupino od 26 do 35 let. Najmanj 

zaposlenih je takšnih, ki so stari nad 55 let in predstavljajo 3 % zaposlenih. Ker organizacija 

obstaja že vrsto let, so večinoma zaposleni v njej že od svoje prve zaposlitve.  

Skoraj polovica, 49 % zaposlenih, dela v tej organizaciji več kot 16 let. Kar je lahko zelo 

dobro za organizacijo in management, saj zaposlene lahko dobro pozna, prav tako njihove 

potrebe in želje ter kako jih pravilno usmeriti in zadovoljiti. Nato se vrstijo zaposleni, ki 

imajo od 9 do 16 let delovne dobe (26 %), sledijo zaposleni, ki imajo od 3 do 8 let delovne 

dobe (14 %), najmanjši delež pa predstavljajo tisti, ki delajo dve leti, in sicer 11% (priloga 1; 

graf 3). Med zaposlenimi, ki so izpolnili vprašalnik, ima 6 % končano dveletno srednjo šolo, 

20 % poklicno šolo, 26 % višjo ali visoko šolo in največ srednjo šolo, t. j. 48 % (priloga 1; 

graf 4). 
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Zaposleni so bili v anketnem vprašalniku zaprtega tipa o motiviranosti povabljeni, da 

obkrožijo ustrezno oceno, ki najbolje ustreza njihovim zadovoljstvu. Rezultati (priloga 1; graf 

5) prikazujejo, kako so zaposleni zadovoljni s posamičnimi vidiki motivacijskih dejavnikov, 

ki so prisotni na delovnem mestu. Ker smo v obdobju gospodarske krize, je razvidno, da jih 

najbolj motivira stalnost zaposlitve, kar vpliva na njihovo odločitev, da so izmed vseh 

dejavnikov izbrali zadovoljstvo z varno zaposlitvijo v 46 %, najbolj pa so zadovoljni z odnosi 

s sodelavci. Nezadovoljni (55 %) so s plačo. Na nezadovoljstvo s plačo vplivajo vsi dejavniki 

gospodarstva, zato na zahtevo po zvišanju plač vodstvo ne more odreagirati, kar lahko vodi v 

nastanek različnih medosebnih konfliktov, predvsem zaradi nezadovoljstva. Nato sledi 

zadovoljstvo z dinamičnim delom in zanimivostjo (40 %), zelo zadovoljnih je 23 % 

anketiranih. Z medsebojnimi odnosi s sodelavci je zelo zadovoljnih 49 % anketiranih oseb, 

zadovoljnih pa 31 %. Z ugodnim delovnim časom je 45 % zaposlenih zadovoljnih in 32 % 

nezadovoljnih. Nezadovoljstvo z delovnim časom izhaja predvsem iz tega, da imajo zimski in 

poletni delovni čas. V času poletja je delo bolj oteženo in zahtevno ter traja dlje kot pozimi. 

Prav tako se vrstijo dopusti in prihaja do pomanjkanja delavcev v sezoni. Pozimi imajo 

skrajšani delovni čas, zato nastaja bolj sproščeno delovno okolje. Anketirani so srednje 

zadovoljni z dobrimi delovnimi pogoji (52 %) in pohvalami nadrejenega (52 %). Prav tako so 

srednje zadovoljni z možnostjo napredovanja (43 %) in prav tako z možnostjo prevzemanja 

odgovornosti (43 %). Najbolj nezadovoljni so z možnostjo sodelovanja pri pomembnih 

odločitvah (28 %). 35 % zaposlenih je zelo nezadovoljnih, saj menijo, da bi pripomogli k bolj 

uporabnim in izvirnim odločitvam. To bi vplivalo na celotno organizacijo in bi npr. uporaba 

novejše tehnologije vodila k večji praktičnosti in lahkotnosti dela. 

Zaposleni so odgovarjali z opredeljevanjem na lestvici od 1 do 5 (1 – me najmanj motivira, do 

5 – me najbolj motivira). Zaposleni so opredelili, da je najpomembnejša motivacija na 

delovnem mestu varnost zaposlitve (67 %) (priloga 1; graf 6). Trenutno jih to najbolj 

motivira: imajo večje zadovoljstvo ter nimajo strahu pred izgubo službe. Na drugem mestu je 

plača (60 %), prav tako jih najbolj motivira sodelovanje pri pomembnih odločitvah na 

delovnem mestu in v organizaciji. Plača je velik motivator, tako v tej organizaciji kot drugod, 

z njo lahko zadovoljujejo svoje osebne potrebe in želje. Sodelovanje pri odločitvah delavce 

tako motivira predvsem zato, ker je na podlagi njihovih odločitev, ki so se izkazale za dobre, 

organizacija zabeležila dobiček ter si pridobila dobro ime. Na ta način so se že dokazali, 

vendar jim vodstvo še vedno ne zaupa dovolj in ne da priložnosti za sodelovanje pri 

odločitvah. Nato sledi 51 % anketirancev, ki jih zelo oziroma najbolj motivirajo delovni 

pogoji, malo manj oziroma zelo motivira jih možnost napredovanja (66 %). Možnost za 

napredovanje jih delno motivira, ker so se dosedanja napredovanja zgodila vsake širi leta, še 

takrat pa je vse določeno, kdo lahko zasede katero mesto, zato se samo nekateri zaposleni 

trudijo, da bi lahko napredovali. Zelo jih motivirajo tudi medsebojni odnosi z nadrejenimi 

(57 %). Nato z 51 % sledi, da jih zelo motivirajo medsebojni odnosi s sodelavci in 

prevzemanje odgovornosti. Zaposleni so dali manjši pomen motiviranja zanimivemu in 

dinamičnemu delu, pohvali nadrejenega in možnosti izobraževanja. 
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Ta sklop vprašanj se je nanašal na zadovoljstvo z delom, zaposleni so morali oceniti svoje 

stališče in občutke, ki jih zaznavajo pri delu. Anketiranci so zadovoljni, če je delo bolj 

enostavno (57 %) (priloga 1; graf 7), kompleksno delo jih manj zadovoljuje. Kar 57 % 

zaposlenih se je opredelilo, da se njihovo delo nahaja med vznemirljivim in dolgočasnim 

delom. 57 % se je opredelilo, da jih delo občasno zadovoljuje in hkrati nezadovoljuje. 

Zaposleni so se opredelili, da pri delu niso dovolj zadovoljni s samouresničevanjem (31 %), 

so pa zadovoljni z delom, ki prinaša brezkončnost (41 %). Kot rutinsko je delo opisalo 44 %, 

kot ustvarjalno pa 35 %, zato lahko rečemo, da je delo za zaposlene bolj rutinsko kot 

ustvarjalno. Zaposleni menijo, da se njihovo delo opredeljuje med zdravim in utrujajočim. 

Zadovoljni so z dejavnikom prijetnega dela, in sicer v 66 %; menijo tudi, da njihovo delo 

spada med koristna dela in počutijo se spoštovani, ko ga opravljajo. Ker je delo bolj 

monotono kot dinamično, lahko trdijo, da je delo enostavno, vendar je delo s strankami vedno 

nov izziv za posameznika, saj se mu mora popolnoma posvetiti in je občasno lahko tudi 

vznemirljivo. Občasno je tudi dolgočasno, ker ni strank, ostanejo samo zaposleni in delo. 

Rezultati so odvisni od zaposlenih, in sicer v kakšnem stanju so bili na delovnem mestu in ali 

je bil tisti dan uspešen ali neuspešen. 

Zaposleni občutijo in niso zadovoljni, da nadrejeni ne dajejo povratnega odziva oziroma 

informacij o oceni njihovega dela. Zadovoljni so, da jim management dopušča samostojnost 

(40 %) (priloga 1; graf 8); 14 % zaposlenih meni, da se občasno v določenih situacijah 

vmešava v njihove zadeve. 74 % je izrazilo zadovoljstvo z nadrejenim, kot slabega 

nadrejenega pa je označilo 11 %. V veliki količini so zaposleni zadovoljni, če je nadrejeni 

bolj prilagodljiv in miren kot razdražljiv in trmast. Zadovoljni so tudi, če jih nadrejeni pohvali 

za dobro opravljeno delo; strinjajo se s trditvijo, da je včasih nadrejenemu težko ustreči. 

Anketiranci nadrejenega ocenjujejo kot obzirnega do njih, navzoč je ob pravem času (ko ga 

potrebujejo) in ocenjujejo, da z njegovo sposobnostjo niso zadovoljni v 31 %, zadovoljni pa v 

29 %. Glede na opisano stanje bi bilo bolje, če bi izvedli oceno dela, saj bi bil tudi način, da 

delajo kaj narobe, nekaterim v zadovoljstvo, motiviralo pa bi jih, da naslednjič opravijo delo 

odlično.  

Zaposleni so zelo zadovoljni s prijateljskimi odnosi (57 %) (priloga 1; graf 9) in tudi s 

prijetnimi odnosi med sodelavci. Zadovoljni so s sodelavci, ki so spodbudni (48 %) in delavni 

(37 %). Srednje zadovoljstvo je največje pri dejavniku, da imajo zaposleni in sodelavci velik 

in širok interes (71 %) na delovnem mestu. Anketiranci so srednje zadovoljni predvsem s 

sodelavci, ki so okretni 63 % in zvesti 54 %, prav tako tudi s tistimi, ki so odgovorni (52 %) 

in spoštujejo zasebnost sodelavca. Zaposleni se zelo dobro razumejo s sodelavci, kar je pogoj 

za dobro razpoloženje v organizaciji in se tudi občuti. Čeprav občasno pride do različnih 

konfliktov, jih medsebojno rešujejo sproti, tako da se vodje ne vključujejo. 

Anketiranci so odgovarjali, ali so zadovoljni z napredovanjem na delovnem mestu (priloga 1; 

graf 10). Razvidno je, da so nezadovoljni (51 %), radi bi dobili priložnost za napredovanje, 
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pri čemer pa imajo omejene možnosti. Prav tako so nezadovoljni s tem, da je napredovanje 

izvedljivo le poredkoma (57 %) in neredno (66 %). Z napredovanjem so nezadovoljni, kar je 

tudi posledica majhnosti organizacije, v kateri ne morejo napredovati kot v večjih 

organizacijah ali podjetjih.  

Zaposleni so nezadovoljni v 57 % s plačo (priloga 1; graf 11), saj jim ta ne prinaša razkošja, 

ampak le najnujnejše stvari. Nezadovoljni so, ker je plača prenizka (51 %) in jim omogoča le 

preživetje, ne normalnih izdatkov (54 %). Anketiranci plačo kot dokaj dobro ocenjujejo v 

52 %, kot zagotovljena pa v 57 %. Razlog za nezadovoljstvo s plačo je v tem, da zadošča le za 

zadovoljitev nujnih potreb. Na višino plače vpliva tudi prodaja, če dosežejo prodajne cilje, ki 

so jih vodje zastavili. Ker pa je vedno težje dosegati cilj, plače ostajajo enake in občasno pride 

do nezadovoljstva.  

Najbolj pomemben je za sodelavce občutek varnosti, v pomenu ohranitve zaposlitve (78 %) 

(priloga 1; graf 12). Ta potreba je za zaposlene zelo pomembna, zadovoljijo jo z redno 

zaposlitvijo in dobijo občutek stalnosti v organizaciji. Nato sledi mnenje, da si posebno 

nagrado zaslužijo sodelavci, ki posebej dobro obvladajo svoje delo (63 %). Ta trditev drži, 

predvsem pa velja, da niso vsi zaposleni enakovredni; nekateri zaposleni dajo vse od sebe, da 

bi dosegli cilj ter zadovoljili kupce, nekaterim pa je vseeno in delo prelagajo na sodelavce. 

Prav tako popolnoma podpirajo spodbujanje, ki povečuje učinkovitost posameznika. V 51 % 

se popolnoma zavedajo, da sta tudi čast in priznanje lahko pomembni nagradi, ki ju človek 

prejme za svoje delo in trud. Anketiranci se strinjajo, da sta pomembna tudi socialna varnost 

in poslovanje z dobičkom, kar je pomembno pri odločitvah zaposlenih, da ostanejo v podjetju 

(55 %). 52 % anketirancev se strinja, da bi zaposleni bolje vedeli, kaj se pričakuje od njih, če 

bi bil opis dela in nalog bolje predstavljen. Pomembna je kakovost odnosov med ljudmi, saj 

tako lahko delujejo v neformalnih skupinah (48 %). Delavci so se opredelili z niti da niti ne 

glede odgovora, da so zaposleni so zadovoljni, če sodijo, da so najboljši za delo, ki ga 

opravljajo (55 %), prav tako menijo, da je skoraj v vsakem delu mogoče najti izziv in 

napraviti delo še bolj zanimivo (51 %). Isto število anketirancev (51 %) se je odločilo, da se 

niti strinjajo niti ne strinjajo s tem, da moramo zaposlene opozarjati, da je od njihove 

učinkovitosti odvisna konkurenčna sposobnost vsega podjetja. Organizacija si prizadeva, da 

bi ustvarila med zaposlenimi prijateljsko delovno vzdušje. V zadnjem času pripravljajo izlete 

za vse zaposlene in piknike. Anketirani se v 49 % ne strinjajo s trditvijo, da zaposleni opravlja 

delo tako dobro, kot le more. Da bi zaposleni bili zadovoljni, je treba upoštevati njihove 

potrebe in spoštovati njihove želje. Zato bi bilo potrebno upoštevati posameznikovo 

doseganje ciljev in ne skupinsko, saj to ni enakovredno. Vodje pa bi se morale zavedati, da so 

v veliki meri odvisni od zaposlenih in da je treba graditi na njih, saj sta od njih odvisna 

konkurenčnost in stanje organizacije.  
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Analiza anketnega vprašalnika kupcev 

Pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika je bilo vključenih 85 oseb oziroma naključno 

izbranih kupcev. Od tega je bilo 39 žensk (46 %) in 46 (54 %) moških (priloga 2; graf 1). 

Največji delež kupcev (29 %) predstavlja starostno skupino od 46 do 55 let, za 3 % manj 

kupcev spada v skupino od 26 do 35 let, najmanj pa s 6 % predstavlja starostna skupina nad 

55 let (priloga 2; graf 2). Graf prikazuje, kako pogosto obiščejo prodajalno: največji delež s 

40 % predstavlja odgovor nekajkrat na teden, nato sledi s 36 % enkrat tedensko (priloga 2; 

graf 3). 

Graf (priloga 2; graf 4) nam prikazuje, kako so kupci zadovoljni s prodajnim osebjem. Najbolj 

nezadovoljni so z razpoložljivostjo osebja (26 %). Z ostalimi dejavniki so sorazmerno 

zadovoljni: s strokovnim znanjem prodajalcev, prijaznostjo, hitrostjo postrežbe v trgovini in 

na blagajni. Zavedati pa se moramo, da v času sezone – to je poletnega delovnega časa, 

prihaja do večjega števila kupcev in zato ni na razpolago dovolj zaposlenih, da bi pravilno in 

strokovno svetovali, čeprav zaposleni delajo po svojih najboljših močeh, da bi ugodili vsem 

strankam. Nekatere stranke so redne in razumejo njihovo težavo, občasno pa vendarle pride 

tudi do konfliktov, v katerih so na slabšem zaposleni, saj vodstvo noče zaposliti dodatnega 

osebja.  

Intervju z direktorjem KGZ Slovenske Konjice 

Direktor se zaveda stanja v organizaciji. Da je še vedno prisotna kriza, se predvsem pozna pri 

prodaji in pri doseganju zastavljenih ciljev, kar je v sedanjem času zelo težko. Zato je v 

skladu z razmerami skupščina sprejela spremembo in zmanjšala kriterij za leto 2012 pri 

nagrajevanju zaposlenih. Predvsem so mnenja, da nagrajevanje za delovno uspešnost kljub 

krizi ostaja, kajti to zaposlene motivira in jih spodbuja, da dosegajo cilje, pa čeprav jih 

dosežejo zelo težko. Hkrati jim mora dati več podpore in motivacije za njihovo vedenje in 

rezultate, kajti to je njegova ključna naloga. Zaposleni niso kaznovani za neopravljeno delo, 

če bi jih kaznovali in jim zmanjšali plačo, jih ne bi motivirali, temveč bi stanje še znatno 

poslabšali, to pa bi vplivalo na vso organizacijo. Največkrat stimulirajo zaposlene z denarno 

obliko oziroma dodatkom k plači ter s pohvalo, ki se podeljuje vsakič, ko je okrogli jubilej 

delovanja zadruge. Nagrajevanje imajo tudi, ko zaposleni praznujejo okrogle jubileje in jim 

ponudijo dodatni dopust. Pri denarnem nagrajevanju so do sedaj nagrajevali za realizirano 

razliko v ceni; upošteva se komulativno in z enomesečnim zamikom, upošteva se dosežena 

razlika v ceni na zaposlenega v predhodnem letu, povečana za uradno ugotovljeno inflacijo na 

letni ravni. Menijo pa, da se to ni dobro izšlo, kajti ponavadi so bili nagrajeni ob napačnem 

času. Zato sklepajo, da bodo spremenili nagrajevanje in nagrajevali po tistih mesecih, ko bo 

največji promet, saj prodaja vpliva na sezono. Enkrat do dvakrat na leto organizirajo izlet za 

zaposlene, kjer se pobližje pogovorijo, kaj jih moti pri delu in združijo prijetno s koristnim. 
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Meni, da motiviranje mora biti prisotno v organizaciji, saj pozitivno vpliva in posledično dajo 

delavci vse od sebe.  

Glede zadovoljstva zaposlenih v organizaciji ima osebno mešane občutke; meni, da zaposleni 

niso zadovoljni s plačo in to vpliva na delovno uspešnost. Ker se trenutno nahajajo v obdobju 

krize, si težko privoščijo dvig plače, zato vpliva nezadovoljstvo tudi na medosebne odnose 

zaposlenih, vse skupaj pa poslabšuje stanje med zaposlenimi. Seveda se moramo zavedati, da 

ima vsak zaposleni svoje meje ali stopnjo zadovoljstva, zato je nekatere zelo težko 

zadovoljiti, vendar se trudijo po najboljših močeh, da bi ustregli zaposlenim in hkrati vsem 

članom, ki sodelujejo z organizacijo.  

4.6 Sinteza ugotovitev in predlogi 

Ugotovitve, nastale na podlagi vprašalnika o zadovoljstvu in motivaciji zaposlenih, so: 

Zaposleni so presodili, da trenutno niso zadovoljni s plačo. Prav tako se ne strinjajo, da imajo 

možnost odločanja pri pomembnih odločitvah. Nezadovoljstvo se kaže v tem, da ne dobijo 

konkretnih pohval od nadrejenega. Zaposleni se opredeljujejo, da so srednje zadovoljni v 

delovnem času in z odnosom, ki ga imajo do nadrejenega, da je delo dinamično in zanimivo 

ter da so zadovoljni s stalnostjo in varnostjo zaposlitve. Najbolj zadovoljni so s 

samostojnostjo na delovnem mestu in z medsebojnimi odnosi med sodelavkami. Slabo 

ocenjujejo tudi možnosti, ki jih organizacija nudi za dodatno izobraževanje.  

Razni dejavniki povzročajo, da so zaposleni bolj motivirani; stimulirajo jih pri plači in 

varnosti oziroma stalnosti zaposlitve ter možnostih sodelovanja pri odločanju. Prav tako jih 

motivirajo dinamično in zanimivo delo, pohvale od nadrejenega za uspešno opravljene 

delovne naloge in to, da jim organizacija ponuja možnost izobraževanja. 

Anketiranci so zadovoljni, da je njihovo delo samouresničujoče. Med zadovoljstvom in 

nezadovoljstvom je veliko dejavnikov, katere so se zaposleni odločili izpostaviti, in sicer, da 

je delo prijetno, spoštovano, zadovoljujoče in vznemirljivo. Nezadovoljni so s preveč 

enostavnim ter občasno preveč rutinskim delom. Delavci so zadovoljni z nadrejenimi 

predvsem z vidika, da je odnos med zaposlenimi in nadrejenim obziren. Anketiranci menijo, 

da nadrejeni velikokrat ne podajajo povratnega odziva na ocenjeno stanje dela. Iz sodelovanja 

in zadovoljstva s sodelavci sledijo zadovoljni zaposleni, to pa se kaže v tem, da se 

medsebojno spodbujajo, odgovorni so za dejanja, ki nastanejo na delovnem mestu. Srednje 

zadovoljni so z zaposlenimi, ki spadajo v skupino tistih s širokimi interesi, okretnih ter 

zvestih. V večini niso zadovoljni z napredovanjem, saj se to zgodi poredkoma oziroma imajo 

omejene možnosti za napredovanje. Glede plače so zelo nezadovoljni, kajti njihova plača ne 

zadošča za razkošno življenje temveč le za najnujnejše, zadovoljni pa so, da je plača mesečno 

zagotovljena. 
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Potrebe so pomembne za zaposlene, s tem se popolnoma strinjajo. Za sodelavce je pomemben 

občutek varnosti ter da ohranijo zaposlitev. Posebno nagrado si zaslužijo sodelavci, ki dobro 

opravljajo svoje delo. Zelo se strinjajo s trditvijo, da spodbujajo učinkovitost posameznika, 

velik pomen imata čast in priznanje, ki sta lahko pomembni nagradi, ki jo zaposleni dobi za 

svoje delo. Anketiranci se zavedajo, da je kakovost odnosov med ljudmi in zaposlenimi zelo 

pomembna za delovanje v neformalnih skupinah. Prav tako ne vedo vedno, kaj delodajalci 

pričakujejo od njih, če bi bili bolje seznanjeni z opisom del in nalog na delovnem mestu, bi 

bili bolj efektivni. Prav tako se strinjajo, da sta socialna varnost in poslovanje z dobičkom 

zelo pomembna dejavnika pri odločitvah zaposlenih, da ostajajo v podjetju. Zaposleni so se 

opredelili, da se niti strinjajo niti ne strinjajo, da so zadovoljni , če sodijo po tem, da so 

najboljši za delo, ki ga opravljajo, in da bi našli v vsakem delu izziv, da bi bilo še bolj 

zanimivo za zaposlene. Zaposleni menijo, da pomembnost potrebe, da vsi opravljajo delo zelo 

dobro oziroma kolikor dobro le morejo, ni v veliko zadovoljstvo. Organizacija si prizadeva, 

da ustvarja dobre medsebojne, prijateljske odnose med zaposlenimi ter na splošno tudi dobro 

počutje. 

Ugotovili smo, da se denar ozirom plača v zelo veliki meri odseva v zadovoljstvu zaposlenega 

in deluje tudi kot motivacija ali nagrajevanje. Veliko zaposlenih bi želelo imeti priložnost 

sodelovanja pri pomembnih odločitvah, ki vplivajo na celotno organizacijo. Z vidika kupcev 

je razvidno, da v večini nimajo dovolj sposobnih zaposlenih, da bi pravilno podali strokovno 

znanje – zaposlenim bi moralo biti omogočeno izobraževanje. Prikazano je bilo, da s tem 

dejavnikom niso najbolj zadovoljni, saj sami občutijo potrebo po izobraževanju, to opazijo 

tudi kupci. Veliko kritik je padlo na dejstvo, da je premalo zaposlenih in da odzivnost pri 

prodaji ni dovolj velika. Na to vpliva kupčeva želja in možnost, da se ne vrača več v 

prodajalno in prihaja ter odhaja nezadovoljen, ker ne dobi pravilnih informacij (to je seveda 

odvisno od vsakega posameznega zaposlenega). 

Izboljšanje je mogoče izvajati, kot meni tudi sam direktor, na področju nezadovoljstva s 

plačo. Na eni strani pritiskajo zaposleni, na drugi strani pa vodstvo nima možnosti povečanja 

plače. Prihaja do tega, da pri razgovoru z direktorjem zaposleni kot pogoj, da ostane v 

organizaciji, zahteva višjo plačo. Ker nimajo možnosti povečevanja plač, jim lahko nudijo 

drugačne možnosti in jih spodbujajo ter motivirajo na drugačen, tudi nefinančen način, sicer 

bo prihajalo vedno več zaposlenih s predlogom odhoda iz organizacije. Po razgovoru z 

direktorjem sem ugotovila, da je v času sedanje gospodarske krize vedno večji motivator 

stalno delovno mesto in s tem denarna nagrada (plača), kot pa nedenarna nagrada, kajti večina 

zaposlenih dela le za preživetje in ne razkošno življenje. 

Ugotovila sem, da so v času mojega dela zaposleni pri opravljanju svojega dela ustvarjalni in 

pripravljeni za sodelovanje kot skupina, vendar pri tem nimajo podpore nadrejenega ali 

vodstva organizacije. Imajo občutek, da ob izraženem nezadovoljstvu, vodstvo ne naredi 

ničesar, saj jih ignorira ter manipulira z njimi in se ne zavzema za njihove predloge in 
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izboljšave. Odnos med zaposlenimi in vodstvom je nekje na vmesni stopnji zadovoljstva, kajti 

nadrejeni so zastavili in zahtevajo velike cilje, ki pa jih težko dosežejo. V letu 2012 je bila do 

sedaj nagrajena le ena zaposlena oseba in vse to slabo vpliva na motivacijo vseh zaposlenih.  

Za ustrezno denarno motiviranje je odgovorno vodstvo, ki mora prepoznati, kateri od 

zaposlenih se dejansko trudi in vpliva na izboljšave v prodajnem procesu. Tako lahko vodstvo 

določi, kdo si zasluži denarno nagrado, ki je dodatek k plači, in kdo si je ne zasluži, pa čeprav 

jih ni potrebno kaznovati. Zaposleni se ne počutijo dovolj motivirani z denarnim dodatkom, 

ker je premajhen. Zato bi vodstvo lahko uporabilo druge možnosti motiviranja v nedenarni 

obliki, ki organizacije nič ne stanejo: npr. javne pohvale, bodisi ustne ali pisne, možnost 

izvajanja motivacijskega govora zaposlenim, motivirajo jih lahko tudi z dodatnimi 

izobraževanji, ki jih nimajo in si jih zaposleni želijo, saj bi jim pripomogla k večji 

strokovnosti prodaje. Vodstvo bi moralo podajati resnične informacije o poteku dela in 

zastavljenih ciljev. Na podlagi tega, da se zaposleni počutijo koristno, spoštovano in prijetno, 

so lahko po eni strani motivirani in srednje zadovoljni. Vodstvo se mora zavedati, da pri tem 

lahko spodbudi njihovo samozavest in koristnost ter občutek pripadnosti. Zato je treba 

zaposlenim prisluhniti, jim dati možnost pri soodločanju pri raznih odločitvah; na ta način 

bodo zadovoljni tako vodstvo kot zaposleni in bodo s skupnimi močmi dosegali boljše 

rezultate in cilje. Vemo, da ob uporabi besede nagrada pomislimo na denar, res je tudi, da je 

denar v današnjem kriznem času zelo pomemben, vendar si nekateri želijo drugačne nagrade. 

Kajti vsak zaposleni ima svoje potrebe in svoje zadovoljstvo, ki ga dopolnjuje kot 

posameznika, zato ne moremo zadovoljiti vseh zaposlenih enako, kajti imajo različne 

vrednote. 

Kupci so izrazili nezadovoljstvo s prodajnim osebjem, zato je treba prisluhniti zaposlenim in 

spremljati njihovo stanje in upoštevati njihove želje. Ker se to ne dogaja in jim ne prisluhnejo, 

je prodajno osebje nezadovoljno, to pa vpliva na kupce. Ker organizacija ne sprejme oziroma 

noče na novo zaposliti oseb, bi lahko začasno v času sezone spremenila vrstni red delovnih 

mest in tako pripomogla k izboljšavi prodajnega osebja. Sedanje stanje vpliva na celotno 

skupino zaposlenih, zato prihajajo utrujeni na delovno mesto, niti nimajo interesa za 

izboljšave in doseganje ciljev.  

Majhnost organizacije vpliva na možnost napredovanja zaposlenih, kajti organizacija ne more 

zagotoviti napredovanja, saj so zaradi njene majhnosti omejeni, kar je ena izmed slabosti 

organizacije. Če pa se zgodi napredovanje, se zgodi za obdobje štirih let, hkrati ko se izvoli 

novi direktor, toda takrat lahko napreduje le minimalno število zaposlenih.  
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5 SKLEP 

Namen te zaključne projektne naloge je bilo proučiti, kaj je zadovoljstvo in kako motiviramo 

zaposlene na delovnem mestu. Proučila sem ta dva dejavnika in njune vloge pri vplivu na 

zaposlene; pokazala, kako merimo zadovoljstvo in kako vpliva na celotno organizacijo ter na 

kakšne načine lahko motiviramo zaposlene. 

Zavedati se morajo, da so zaposleni sestavni del organizacije; potrebno jim je prisluhniti in 

omogočiti njihove želje, da jih pripeljemo do zadovoljstva. Kajti če bodo zadovoljni 

zaposleni, bodo zadovoljni tudi kupci in vsi v celotni organizaciji, saj bodo dosegli cilj, ki so 

si ga zastavili. S tem pridobijo zaupanje nadrejenih in ustvarijo dobro počutje v organizaciji 

ter zavedanje nadrejenih in vodij, da dobro počutje v okolju, v katerem delajo, zaposleni 

lahko uporabijo in izkoristijo vse svoj potenciale in izzive, ki jih imajo.  

V organizaciji so bili veseli moje raziskave, saj jim je prinesla vpogled na zadovoljstvo in 

motivacijo zaposlenih. Zato bodo v prihodnje delali več na tem. S pomočjo razgovora z 

direktorjem sem podala svoje mnenje o zadovoljstvu in motiviranju organizacije; na podlagi 

tega smo ugotovili, v katero smer voditi zaposlene, da bodo njihove potrebe zadovoljive in jih 

poskušali na druge načine motivirati.  

Pričakovali so slabše rezultate analize oziroma še bolj nezadovoljne zaposlene. Glede na to, 

da ni takšnega rezultata, lahko sklepamo, da je kriva gospodarska kriza in so zaposleni 

zmanjšali zahteve zadovoljstva oziroma je njihova glavna prioriteta preživetje in šele nato 

ugodje. Zavedati se morajo, da ima vsak zaposleni posameznik svoje potrebe in želje; ko bodo 

te izpolnjene, bodo zadovoljni. Treba je prisluhniti vsakemu posebej. Predlagam, da 

management analizo o zadovoljstvu in motivaciji izvaja periodično na vseh lokacijah, da 

izvaja primerjalne analize ter da si s tem v zvezi postavi letne cilje, kar bo v odkriti želji po 

izboljšanju stanja na tem področju posledično privedlo tudi do praktičnega uvajanja ukrepov 

za dosego teh ciljev. Takšne raziskave managementu organizacije lahko pomenijo osnovo, saj 

kazalnike uspešnosti poslovanja lahko še bolj uravnoteži tudi z mehkejšimi vidiki poslovanja, 

kot je zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih. 
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GRAFIČNI PRIKAZ ODGOVOROV ANKETIRANCEV NA ANKETNI 

VPRAŠALNIK ZAPOSLENIH 

 

Graf 1: Struktura zaposlenih po spolu 

 

Graf 2: Struktura zaposlenih po starosti 

 

Graf 3: Struktura zaposlenih glede na čas zaposlitve v podjetju 
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Graf 4: Struktura zaposlenih po izobrazbi 

 

Graf 5: Zadovoljstvo s posameznimi motivacijskimi dejavniki, ki so prisotni na 

delovnem mestu 
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Graf 6: Pomembnost posameznega motivacijskega dejavnika za zaposlene 

 

Graf 7: Zadovoljstvo z delom 
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Graf 8: Zadovoljstvo z nadrejenimi 

 

Graf 9: Zadovoljstvo s sodelavci 
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Graf 10: Zadovoljstvo z napredovanjem 

 

Graf 11: Zadovoljstvo s plačo 
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Graf 12: Pomembnost potreb zaposlenih v organizaciji 
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GRAFIČNI PRIKAZ ODGOVOROV ANKETIRANCEV NA ANKETNI 

VPRAŠALNIK – KUPCI 

 

Graf 1: Struktura kupcev po spolu 

 

Graf 2: Struktura kupcev po starosti 

 

Graf 3: Struktura kupcev glede na frekvenco obiska 
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Graf 4: Zadovoljstvo kupcev s prodajnim osebjem 

 



Priloga 3 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE 

Sem Mirjam Flis, študentka Fakultete za management Koper, in pripravljam zaključno 

projektno nalogo z naslovom Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih. Prosim vas, da pozorno 

preberete vprašalnik in iskreno odgovorite na vprašanja, postavljena v anketi, kajti le tako 

lahko z realnimi zaključki dokončam to nalogo. Vprašalnik je anonimen. Izpolnjevanje 

vam bo vzelo 2 minuti časa, rezultati bodo uporabljeni izključno za namene moje projektne 

naloge. 

Na anketni vprašalnik odgovarjate tako, da obkrožite za vas najbolj resničen podatek pri 

posameznem vprašanju.  

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem! 

Lep pozdrav, 

Mirjam Flis 

OSNOVNI PODATKI: 

Spol (obkrožite): M Ž 

Starost (obkrožite): 

a) Do 25 let.    c)  Od 36 do 45 let.  e)  Nad 55 let. 

b) Od 26 do 35 let.  d)  Od 46 do 55 let. 
 

Čas zaposlitve v podjetju (obkrožite): 

a) 0–2 leti.   c)  9–16 let. 

b) 3–8 let.   d)  16 let in več. 

 

Dosežena stopnja izobrazbe (obkrožite): 

a) Dvoletna srednja šola ali manj. d)  Višja ali visoka šola. 

b) Poklicna šola.    e)  Univerzitetna izobrazba ali več. 

c) Srednja šola. 
 

Kako zadovoljni ste s posameznimi vidiki motivacijskih dejavnikov, ki so prisotni na delovnem 

mestu? Ustrezno obkrožite (1 – zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – niti zadovoljen niti 

nezadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen). 

Redna plača 1 2 3 4 5 

Možnost izobraževanja 1 2 3 4 5 

Varnost zaposlitve 1 2 3 4 5 

Pohvala od nadrejenega 1 2 3 4 5 

Dobri delovni pogoji 1 2 3 4 5 

Samostojnost pri delu 1 2 3 4 5 

Prevzemanje odgovornosti  1 2 3 4 5 

Možnost napredovanja 1 2 3 4 5 

Medsebojni odnosi s sodelavci 1 2 3 4 5 

Medsebojni odnosi z nadrejenimi 1 2 3 4 5 

Ugoden delovni čas 1 2 3 4 5 

Zanimivo, dinamično delo 1 2 3 4 5 

Možnost sodelovanja pri pomembnih odločitvah 1 2 3 4 5 
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Kako vas motivirajo naslednji dejavniki, ki so prisotni na delovnem mestu?  

Ustrezno obkrožite ( 1 – me ne motivira, 2 – me zelo malo motivira, 3 – me malo motivira, 4 – me 

zelo motivira, 5 – najbolj motivira). 

Redna plača 1 2 3 4 5 

Možnost izobraževanja 1 2 3 4 5 

Varnost zaposlitve 1 2 3 4 5 

Pohvala od nadrejenega 1 2 3 4 5 

Dobri delovni pogoji 1 2 3 4 5 

Samostojnost pri delu 1 2 3 4 5 

Prevzemanje odgovornosti  1 2 3 4 5 

Možnost napredovanja 1 2 3 4 5 

Medsebojni odnosi s sodelavci 1 2 3 4 5 

Medsebojni odnosi z nadrejenimi 1 2 3 4 5 

Ugoden delovni čas 1 2 3 4 5 

Zanimivo, dinamično delo 1 2 3 4 5 

Možnost sodelovanja pri pomembnih odločitvah 1 2 3 4 5 

 

Zadovoljstvo pri delu 

Ocenite, v kakšni meri ste zadovoljni oziroma obkrožite številko med obema značilnostma, ki najbolj 

ustreza vašim občutkom na delovnem mestu.  

 

 DELO  

Kompleksno 1 2 3 4 5 Enostavno 

Ustvarjalno 1 2 3 4 5 Rutinsko 

Vznemirljivo 1 2 3 4 5 Dolgočasno 

Dobro 1 2 3 4 5 Slabo 

Zadovoljujoče 1 2 3 4 5 Nezadovoljujoče 

Spoštovano 1 2 3 4 5 Nespoštovano 

Koristno 1 2 3 4 5 Nekoristno 

Prijetno 1 2 3 4 5 Neprijetno 

Zdravo 1 2 3 4 5 Utrujajoče 

Samouresničuje 1 2 3 4 5 Brezkončno 
 

 NADREJENI  

Sposoben 1 2 3 4 5 Nesposoben 

Ob pravem času navzoč 1 2 3 4 5 Ne spremlja dovolj 

Obziren 1 2 3 4 5 Neolikan 

Pohvali dobro delo 1 2 3 4 5 Težko mu je ustreči 

Miren 1 2 3 4 5 Razdražljiv 

Prilagodljiv 1 2 3 4 5 Trmast 

Dober 1 2 3 4 5 Slab 

Dopušča samostojnost 1 2 3 4 5 Vtika se v vse 

Pove oceno 1 2 3 4 5 Ne daje povratnega odziva 
 

 SODELAVCI  

Spodbudni 1 2 3 4 5 Dolgočasni 

Zvesti 1 2 3 4 5 Nezvesti 

Okretni 1 2 3 4 5 Počasni 

Odgovorni 1 2 3 4 5 Neodgovorni 

Delavni 1 2 3 4 5 Leni 

Spoštujejo zasebnost 1 2 3 4 5 Ne spoštujejo zasebnosti 

Prijetni 1 2 3 4 5 Neprijetni 

Prijateljski 1 2 3 4 5 Nedostopni 

Široki interesi 1 2 3 4 5 Ozki interesi 
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Analiza potreb zaposlenih 

Ocenite, ali naslednje izjave veljajo za zaposlene v organizaciji ali za vas osebno. Ob vsaki 

izjavi označite eno oceno.  

 da    ne 

Posebno nagrado si zaslužijo sodelavci, ki posebej dobro 

opravljajo svoje delo. 

5 4 3 2 1 

Zaposleni bi bolje vedeli, kaj pričakujejo od njih, če bi bil 

opis del in nalog boljši. 

5 4 3 2 1 

Zaposlene moramo opozarjati, da je od njihove učinkovitosti 

odvisna konkurenčna sposobnost vsega podjetja. 

5 4 3 2 1 

Organizacija si prizadeva, da bi se med zaposlenimi ustvarilo 

prijateljsko delovno vzdušje. 

5 4 3 2 1 

Socialna varnost in poslovanje z dobičkom sta pomembna 

dejavnika pri odločitvah zaposlenih, da ostajajo v podjetju. 

5 4 3 2 1 

Skoraj v vsakem delu je mogoče najti izziv in napraviti delo 

še bolj zanimivo. 

5 4 3 2 1 

Večina zaposlenih opravlja delo tako dobro, kot le more. 5 4 3 2 1 

Čast in priznanje sta lahko pomembni nagradi, ki ju človek 

dobi za svoje delo. 

5 4 3 2 1 

Zaposleni so zadovoljni, če sodijo, da so najboljši za delo, ki 

ga opravljajo. 

5 4 3 2 1 

Kakovost odnosov med ljudmi je zelo pomembna za 

delovanje neformalnih skupin. 

5 4 3 2 1 

Spodbujanje povečuje učinkovitost posameznika. 5 4 3 2 1 

Za sodelavce je pomemben občutek varnosti, da bodo 

ohranili zaposlitev. 

5 4 3 2 1 

 NAPREDOVANJE  

Redno 1 2 3 4 5 Neredno 

Pogosto 1 2 3 4 5 Redko 

Odloča sposobnost 1 2 3 4 5 Odloča samovolja 

Dobre priložnosti za 

napredovanje 

1 2 3 4 5 Omejene možnosti napredovanja 

 PLAČA  

Dobra 1 2 3 4 5 Slaba 

Zagotovljena 1 2 3 4 5 Negotova 

Sorazmerno visoka 1 2 3 4 5 Sorazmerno prenizka 

Zadostna za normalne izdatke 1 2 3 4 5 Komaj dovolj za preživetje 

Zadošča za razkošje 1 2 3 4 5 Zadošča za najnujnejše 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA KUPCE 

Sem Mirjam Flis, študentka Fakultete za management Koper, in pripravljam zaključno 

projektno nalogo z naslovom Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih. Prosim vas, da pozorno 

preberete vprašalnik in iskreno odgovorite na vprašanja postavljena v anketi, kajti le tako 

lahko z realnimi zaključki dokončam to nalogo. Vprašalnik je anonimen. Izpolnjevanje 

vam bo vzelo 2 minuti časa, rezultati bodo uporabljeni izključno za namene moje projektne 

naloge. 

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem! 

Lep pozdrav, 

Mirjam Flis 

Na anketni vprašalnik odgovorite tako, da obkrožite za vas najbolj resničen podatek pri 

posameznem vprašanju. Vprašanja so zastavljena tako, da izražajo stopnjo zadovoljstva: 

1 – zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – niti zadovoljen niti nezadovoljen,  

4 – zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen. 

 

Spol (obkrožite): M Ž 

Starost (obkrožite): 

a) Do 25 let.   c)  Od 36 do 45 let.  e)  Nad 55 let. 

b) Od 26 do 35 let.  d)  Od 46 do 55 let. 

Frekvenca obiska v trgovini (obkrožite): 

a) Enkrat tedensko  c)  Nekajkrat mesečno 

b) Nekajkrat tedensko  d)  Nekajkrat letno 

Kako ste zadovoljni z naslednjimi dejavniki: 

Zadovoljstvo Zelo 

nezadovoljen 

Nezadovoljen Srednje 

zadovoljen 

Zadovoljen Zelo 

zadovoljen 

Razpoložljivostjo 

osebja 

1 2 3 4 5 

Prijaznost in 

ustrežljivostjo osebja 

1 2 3 4 5 

Znanje in strokovnost 

osebja 

1 2 3 4 5 

Hitrost postrežbe na 

blagajni 

1 2 3 4 5 

Hitrost postrežbe v 

trgovini 

1 2 3 4 5 

 


