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POVZETEK 

V diplomski nalogi obravnavamo pojma organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v 

Domu upokojencev Kranj. Za uspešno poslovanje podjetja mora prav vsako podjetje 

zagotoviti, da ima zadovoljne zaposlene in ustrezno organizacijsko klimo, saj le zadovoljni 

zaposleni svoje delo dobro opravijo in stremijo k doseganju ciljev. Izvedli smo raziskavo z 

anketnimi vprašalniki, s katerimi smo želeli ugotoviti, ali so zaposleni v Domu upokojencev 

Kranj zadovoljni in kakšna je organizacijska klima. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da 

sta organizacijska klima in zadovoljstvo v povprečju zadovoljiva. Za posamezne dimenzije, 

kjer rezultati niso dobri, smo pripravili predloge izboljšav, ki bodo opora organizaciji pri 

ravnanju z zaposlenimi. 

 

Ključne besede: organizacijska klima, zadovoljstvo zaposlenih, dimenzije organizacijske 

klime, nezadovoljstvo zaposlenih 

 

SUMMARY 

In this thesis, we discuss the concepts of organisation climate and employee satisfaction in the 

Retirement Home of Kranj. In order to secure successful business operations, every company 

needs to ensure an appropriate corporate climate enabling the satisfaction of its employees, 

since only happy workers work well and strive to achieve their goals. Using the method of 

questionnaires, we conducted a survey with which we tried to establish what the organisation 

climate is like in the Retirement Home of Kranj and whether its employees are satisfied. 

Results have shown that both the climate and the employee satisfaction in the aforementioned 

enterprise are in average good. In the areas where the climate and/or satisfaction are lacking, 

we offered possible solutions, which could aid the company in handling the relations with its 

employees. 

 

Keywords: organisation climate, employee satisfaction, dimensions of organisation climate, 

employee dissatisfaction 

UDK: 005.7 (043.2) 
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1 Uvod 

V uvodnem poglavju smo se opredelili na predstavitev teoretičnih izhodišč in problema ter 

opredelili namen in cilj diplomskega dela. Opisali smo metode, s katerimi smo si pomagali pri 

pisanju in doseganju cilja naloge, in na koncu navedli predvidene predpostavke ter omejitve. 

1.1 Predstavitev teoretičnih izhodišč in problema 

Za dobro delovanje podjetja ali druge organizacije je zelo pomembno, da ima podjetje ali 

druga organizacija dobro organizacijsko kulturo in organizacijsko klimo, ker le zadovoljni 

zaposleni lahko največ prispevajo k pozitivnemu poslovanju podjetja, večjemu ugledu 

podjetja ali druge organizacije in donosnosti podjetju. Najpomembnejše vprašanje, ki se 

poraja teoretikom, raziskovalcem in praktikom, je, kako doseči dobro organizacijsko kulturo 

in klimo v podjetju ali drugi organizaciji. 

Pojma organizacijska klima in organizacijska kultura sta si zelo blizu. Kavčič (2011, 27) je 

ugotovil, da se podobnosti kažejo v naslednjem: oba pojma se nanašata na karakteristike 

vedenja v organizaciji, vključujeta veliko raznolikih pojavov in imata skupni problem, razlike 

pa so v tem, da je izvor organizacijske klime v psihologiji, medtem ko je znanstveni izvor 

organizacijske kulture v kulturni antropologiji. Cilj organizacijske kulture je eksplicitno 

razumevanje vrednot, norm, mnenj itd. Koncept organizacijske klime se omejuje na opis 

organizacijske realnosti. Organizacijska kultura se ukvarja s procesi interakcije in 

konstrukcije pomena, organizacijska klima pa odseva, kako člani organizacije doživljajo 

realnost v organizaciji. 

Med najbolj splošno sprejetimi in najpogosteje citiranimi definicijami organizacijske kulture 

je definicija Edgarja Scheina. Schein (1997, 10) opisuje organizacijsko kulturo kot globljo 

raven temeljnih prepričanj in predpostavk, ki so skupne vsem članom organizacije. Kultura 

naj bi bila niz psiholoških predispozicij, ki jih imajo člani organizacije in zaradi katerih 

delujejo na določen način.  

Po Hofstede (1980, 21) je kultura kolektivno programiranje duha, po katerem se člani ene 

človeške skupine razlikujejo od drugih. Izhaja iz opredelitve, da socialni sistemi lahko 

obstajajo le, če človeško delovanje ni naključno, ampak napovedljivo. 

Organizacijska klima je tako imenovana filozofija podjetja ali druge organizacije oziroma 

psihološka gradnja organizacije, s katero naj bi se opredeljevale trenutne značilnosti v izbrani 

organizaciji in ki se izraža prek zaposlenih in drugih udeležencev ter njihovega zaznavanja 

celotne organizacije (Mihalič 2008a, 127). Organizacijska klima naj bi zajemala tiste 

značilnosti, ki vplivajo na vedenje sodelavcev v izbrani organizaciji in zaradi katerih naj bi se 

podjetja in druge organizacije med seboj razlikovale (Lipičnik 1998, 73). 
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Organizacijska klima je percepcija postopkov, dogodkov in odnosov, ki sčasoma postajajo 

rutinski, vedenje zaposlenih pa se skladno s temi rutinami nadgrajuje (Schneider 1990, 50). 

V vsakem podjetju ali drugi organizaciji naj bi vsaj enkrat letno ugotavljali, kakšna je 

organizacijska klima in koliko so zaposleni zadovoljni. Lipičnik navaja (1999, 200), da bi 

morali najprej ugotoviti, kakšna sploh je organizacijska klima, če bi jo želeli spreminjati. 

Preučevati organizacijsko klimo pomeni ugotoviti njene značilne dimenzije (npr. vizija in 

poslanstvo, vodstvo zavoda, delovne razmere in pogoji za delo, organizacijska klima, 

medosebni odnosi in napredovanje, izobraževanje in usposabljanje ipd.), vzroke za njen 

nastanek in posledice, ki jih ima za vedenje sodelavcev oziroma za kar najučinkovitejšo 

uporabo njihovih vrednot, znanj in veščin (tudi kompetenc oz. sposobnosti).  

Če je v podjetju ali drugi organizaciji ustrezna organizacijska klima, naj bi bili zadovoljni tudi 

lastniki, managerji in zaposleni. Zadovoljni zaposleni so pri delu učinkovitejši, zato je tudi 

vsaka organizacija resnično učinkovita, če je v njej velika večina posameznikov zadovoljnih 

(Mihalič 2008b, 4).  

Na zadovoljstvo zaposlenih po Svetliku in Zupanovi (1998, 342) vplivajo naslednji dejavniki: 

vsebina dela, samostojnost pri delu, plača, dodatki in ugodnosti, vodenje in organizacija dela, 

odnos pri delu in delovne razmere. 

Organizacijska klima ni povezana le z organizacijsko kulturo, temveč tudi z zadovoljstvom 

zaposlenih. Zupan (2001, 104) pravi, da so razlogi za zadovoljstvo zaposlenih vsekakor 

povezani z dimenzijami organizacijske klime. Z ugotavljanjem stališč, ki jih imajo zaposleni, 

lahko iščemo tudi možnosti za izboljšanje zadovoljstva pri delu. 

Hollenbeck in Wright (1994, 176) opisujeta zadovoljstvo pri delu kot prijeten občutek, ki ga 

posameznik zazna na osnovi pričakovanj, povezanih z delom. 

Zadovoljni zaposleni so največ, kar si lahko želita vsak vodja in vsaka organizacija, so pogoj 

za vse, kar lahko skupaj dosežejo (Mihalič 2008b, 4). 

Černetič navaja (2007, 258), da zaradi nezadovoljstva zaposlenih sodelavcev pri opravljanju 

njihovega dela v podjetjih in drugih organizacijah prihaja do nezaželenih posledic, kot so npr. 

manjša zavzetost pri delu, absentizem in prezentizem, odpovedi delovnega razmerja, zamude 

pri prihodu na delo, tatvine, manjše prizadevanje pri delu in celo nasilje. Zato je treba stalno 

vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva pri delu. 

»Da bi lahko spreminjali neustrezno in nezaželeno klimo, bi jo morali najprej proučiti. 

Proučiti klimo pa pomeni ugotoviti njene značilne dimenzije, vzroke za njen nastanek in 

posledice, ki jih ima na vedenje ljudi oziroma na uporabo njihovih zmogljivosti.« (Lipičnik 

1998, 73) 
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Načinov preverjanja oziroma preučevanja organizacijske klime je več. Lipičnik (1999, 202) 

pravi, da je najprimerneje, če pri preučevanju navajamo trditve, vprašani pa izraža svoje 

doživljanje tako, da označi stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo. Je pa res, da imajo 

vprašalniki tudi slabosti.  

Kot je ugotovil Tavčar (2004, 48), so največje slabosti vprašalnikov: 

 vnaprej določeni elementi zadovoljstva anketirancem omejujejo izražanje lastnega mnenja 

in s tem ne omogočajo odkrivanja novosti, 

 z vprašalniki ne odkrijemo motivov in procesov v odnosih med ljudmi in ne raziskujemo 

vzrokov za zadovoljstvo ali nezadovoljstvo, 

 težje se prilagodimo specifičnim zahtevam in 

 pri mnogih kvantitativnih oblikah merjenja ne upoštevamo pomena posameznih 

elementov zadovoljstva. 

Zgoraj navedenim slabostim se lahko izognemo, če uporabimo kvalitativno merjenje, ki 

poteka v obliki osebnih globinskih intervjujev. Kot najučinkovitejšo in najobičajnejšo 

uporabo pa Tavčar (2004, 49) navaja skupinsko diskusijo, ki je kombinacija vodenega 

intervjuja z uporabo skupinskih projekcijskih metod.  

Izbrani Dom upokojencev je javni socialnovarstveni zavod, v katerem se večinoma delo 

izvaja za stanovalce doma in uporabnike drugih socialnovarstvenih storitev. Tovrstno delo je 

za zaposlene fizično in psihično obremenjujoče, zato sta zadovoljstvo in pozitivno naravnana 

organizacijska klima za zaposlene in uporabnike storitev izjemnega pomena.  

V izbrani javni ustanovi doslej še ni bilo opravljeno merjenje organizacijske klime, zato smo 

menili, da ga je vredno opraviti. V izbranem domu upokojencev v zadnjem obdobju ni 

podatkov in informacij o organizacijski klimi in zato ni mogoče načrtovati dejavnosti za njeno 

morebitno izboljšanje. Z izvedbo ankete smo prišli do novih spoznanj, ki bodo koristila 

lastnikom (vladi), vodstvu in zaposlenim. Na podlagi ugotovitev o stanju organizacijske klime 

smo pripravili predloge za njeno izboljšanje. 

1.2 Namen in cilj diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je definirati pojem organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih 

in s standardiziranim vprašalnikom ugotoviti trenutno stanje in predlagati morebitne 

izboljšave v izbrani javni ustanovi.  

Na podlagi opredelitve teoretičnih izhodišč ter zaznavi praktičnega problema v izbrani javni 

ustanovi smo zasnovali naslednje cilje diplomskega dela: 



 

4 

1. sistematičen pregled od 30 do 50 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature o 

organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih,  

2. empirično raziskati organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih na vzorcu 142 

zaposlenih sodelavcev, 

3. na podlagi rezultatov iz analize literature in empirične raziskave podati predloge za 

izboljšanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Diplomsko nalogo smo po vsebinah najprej razdelili na teoretični del, ki ga bomo dopolnili 

oziroma nadgradili z empiričnim delom. 

V prvem delu diplomske naloge bomo uporabili deskriptivno oziroma opisno metodo, pri 

čemer bomo uporabili domačo in tujo strokovno literaturo. Prvi del naloge bo vseboval 

predstavitev definicij in teorije o izbrani temi organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. 

V drugem, empiričnem delu diplomske naloge, bomo uporabili metode, značilne za 

kvantitativno raziskovanje. Kot pripomoček za zbiranje podatkov bomo uporabili tehniko 

pisnega anketiranja.  

Raziskavo bomo izvedli s standardiziranim vprašalnikom. Sestavili smo ga sami, in sicer smo 

vprašanja delno povzeli po vprašalniku projekta SiOK (slovenska organizacijska klima) in 

delno po vprašalniku Mihaličeve (2007, 45–52). Vprašalnik, ki obsega 54 vprašanj, vsebuje 

sedem dimenzij, in sicer: vizija in poslanstvo zavoda, vodstvo zavoda, delovne razmere in 

pogoji za delo, organizacijska klima, medsebojni odnosi, napredovanje, izobraževanje, 

usposabljanje in splošno zadovoljstvo.  

V izbranem javnem zavodu je bilo na dan 31. 3. 2016 zaposlenih 142 sodelavcev, ki bodo 

hkrati predstavljali tudi našo populacijo in vzorec za izvedbo ankete. Anketiranje zaposlenih 

(brez odsotnih zaradi bolniške, porodniške, daljših dopustov ipd.) po vseh enotah zavoda bo 

potekalo v obdobju desetih dni oziroma od 7.–17. aprila 2016.  

Zbrane podatke bomo ustrezno kvantitativno obdelali in jih interpretirali z osnovno opisno 

statistiko (frekvenčna razporeditev, aritmetična sredina in standardni odklon). 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Ko smo začeli prebirati domačo in tujo strokovno literaturo, smo zaznali naslednje 

predpostavke:  

 Tematika organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih je aktualna in vredna pozornosti 

teoretikov, raziskovalcev in praktikov.  
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 O organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih je na razpolago dovolj kakovostnih 

virov in literature.  

 Standardizirani in uveljavljeni vprašalnik je dober pripomoček za pridobivanje podatkov, 

ki bodo odražali verodostojen posnetek trenutnega stanja organizacijske klime in 

zadovoljstva zaposlenih.  

 Slabi medsebojni odnosi največ vplivajo na nezadovoljstvo zaposlenih. 

Omejitve, ki smo jih zaznali pri izdelavi diplomske naloge, so:  

 Obravnavali smo samo stanje organizacijske klime in zadovoljstvo zaposlenih, ne 

njihovega vpliva na uspešnost izbrane javne ustanove. 

 Empirični del raziskave organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih bomo opravili v 

enem javnem zavodu, zato izidov ne bo mogoče posplošiti tudi na druge domove 

upokojencev v RS. 

 Predlogi za izboljšanje stanja bodo izhajali izključno iz odgovorov na vprašalnik ter bodo 

managersko usmerjeni. Učinkov raziskave in predlogov za izboljšanje organizacijske 

klime in zadovoljstva zaposlenih ne bomo ugotavljali. 
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2 Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih 

V uspešnih podjetjih in drugih organizacijah naj bi vedeli, da se človeškim virom posveča več 

pozornosti kot včasih. Zaposleni bi lahko čim več prispevali k uresničevanju smotrov in ciljev 

in uspešnosti poslovanja, če bi bili zadovoljni v svojem delovnem okolju. Pogoj za 

zadovoljstvo zaposlenih pa je ugodna organizacijska klima. V tem poglavju bomo podrobno 

opisali, kaj pomenita pojma organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih, kako merimo 

klimo in kateri so dejavniki. 

2.1 Opredelitev pojma organizacijske klime 

Organizacijska klima je zelo pomemben, a tudi eden izmed najmanj razumljenih pojmov v 

organizacijskem vedenju. 

 

Pri prebiranju strokovne literature smo prišli do ugotovite, da obstaja veliko različnih 

opredelitev pojma organizacijska klima in veliko izrazov za označevanje klime, kot so: 

organizacijska klima, organizacijska kultura, organizacijsko vzdušje, psihološka klima, 

osebnost podjetja ali druge organizacije, delovno ozračje itd. 

 

V spodnji tabeli je navedenih nekaj definicij organizacijske klime: 

Preglednica 1: Definicije organizacijske klime 

Avtorji Letnica Opredelitev/razumevanje klime 

Reichers in Schneider 1990 Organizacijska klima se nanaša na zaznave 

organizacijske politike, njene prakse in postopkov, ki 

si jih delijo zaposleni. Zaposleni predvidoma 

ocenjujejo značilnosti organizacije glede na lastne 

vrednote in glede na pomembnost teh značilnosti za 

njihovo lastno dobrobit. Gre za molarni koncept, ki 

indicira organizacijske cilje in ustrezne načine 

oziroma sredstva za dosego le-teh. 

Koys in DeCotis 1991 Organizacijska klime je večdimenzonalni in trajno 

obstojni zaznavni fenomen, ki je skupen večini 

članov organizacijske enote. Gre za opis in ne 

vrednotenje dogodkov 

Baskin in Aronof 1992 Klima sestoji iz subjektivnih zaznav zaposlenih o 

takšnih organizacijskih realnostih, kot so politika 
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organizacije, struktura, vodenje, vrednote in pravila. 

Enostavno jo lahko opredelimo kot »način, kako 

počnemo stvari pri nas (tj. V naši organizaciji)«. 

Moran in Volkwein 1992 Klima je relativno trajna lastnost organizacije, ki 

posamezno organizacijo loči od drugih organizacij in 

je zanjo značilno naslednje: 

a) Gre za kolektivno zaznavo članov o 

organizaciji glede na določene dimezije, 

b) Ustvarja se prek interakcije med člani 

organizacije, 

c) Služi za osnovo pri interpretaciji situacij, 

d) Reflektira prevladujoče norme in stališča 

organizacijske kulture; Predstavlja izhodišče za 

vplivanje na vedenje. 

West, Smith, Lu Feng in 

Lawthom 

1998 Organizacijska klima se nanaša na zaznave o 

fundamentalnih elementih organizacije, ki si jih člani 

organizacije med seboj delijo. 

Burton, Lauridsen in 

Obel 

1999 Klima je atmosfera v organizaciji, relativno trajna 

kakovost notranjega okolja organizacije, ki jo 

zaznavajo njeni člani, in vpliva na njihovo vedenje 

Neal, West in Patterson 2000 Klima v organizaciji pomeni zaznavo, kako ljudje 

dojemajo lastno organizacijo in kako dojemajo svoje 

možnosti in pogoje dela. Posamezniki zaznavajo 

lastnosti organizacije v okviru svojih lastnih vrednot, 

ki so pomembne za lastno blagostanje 

Vir: Musek Lešnik (2012, 1). 

 

Mihaličeva (2008, 7) pravi, da organizacijsko klimo (ang. organizational climate) definiramo 

kot tako imenovano psihološko gradnjo sistema, ki opredeljuje trenutne lastnosti organizacije 

in ki se izraža prek tega, kako jo zaznavajo pripadniki. Osnovni namen organizacijske klime 

je celosten razvoj in usmerjanje celotnega poslovnega sistema ter vseh njegovih članov v 

določeno smer. 

 

Kot navaja Lipičnik (1998, 73), je Gilmer ugotovil, da je klima glavni razlog, da se podjetja in 

druge organizacije med seboj razlikujejo. Podjetja in druge organizacije se ne razlikujejo le po 

fizični strukturi, temveč tudi po tem, kakšna stališča in vedenje najdemo pri zaposlenih. Po 

njegovem mnenju so te razlike povezane s psihološkimi strukturami. Nekateri ljudje naj bi bili 

zadovoljni s svojim delom in delovnim mestom, in to včasih iz istih razlogov, zaradi katerih 
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je nekdo drug nezadovoljen. Tako naj bi individualne osebnosti in delovne zahteve v 

medsebojni interakciji ustvarjale klimo, ki je zelo pomembna za posameznika in podjetje.  

 

» Organizacijska klima je ozračje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih 

dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vplivajo na vedenje ljudi 

v združbi in zaradi katerih se združbe med seboj razlikujejo.« (Lipičnik 1998, 74) 

 

Na spletu smo našli še eno definicijo organizacijske klime, ki pravi, da organizacijsko klimo 

lahko definiramo kot niz merljivih lastnosti delovnega okolja, ki jo neposredno ali posredno 

zaznavajo tisti ljudje, ki živijo in delajo v tem okolju, in vpliva na motivacijo in vedenje 

zaposlenih (Biro Praxis 2012). 

 

Iz mnogih definicij, ki na tem področju obstajajo, lahko povzamemo naslednje lastnosti 

organizacijske klime: 

 označuje množico lastnosti organizacije, ki so zaznavne narave, 

 zaposleni te lastnosti organizacije lahko opišejo, kar pomeni, da se jih jasno zavedajo, 

 je relativno trajna, 

 nastaja prek interakcije med člani organizacije, ki si jo delijo, 

 osnova za oblikovanje so dejanski dogodki oziroma realnosti (npr. politika, postopki, 

vodenje, struktura, vrednote, norme, stališča, pravila, pogoji dela), 

 povratno vpliva na interpretacijo dejanskih dogodkov in posledično tudi na vedenje ljudi, 

 nanaša se na odnose med zaposlenimi in na odnos organizacije do zunanjega okolja, 

 odraža organizacijske cilje in kakovost delovnega okolja, 

 po njej se organizacije med seboj razlikujejo. 

 

Organizacijska klima lahko prežema celotno organizacijo ali pa se nanaša bolj na okolje v 

oddelku, sektorju, obratu (Biro Praxis 2012). 

 

Rus (2004, 176) je ugotovil, da se organizacijska klima kaže v številnih pokazateljih, 

objektivnih in subjektivnih. Objektivni pokazatelji so npr. število in trajanje konfliktov, 

število ljudi, ki so vanje vpleteni, izostanki od dela, fluktuacija. Subjektivni pokazatelji so 

zadovoljstvo članov, njihova motivacija, »občutek« skupinske moči, različni stereotipi in 

predsodki, povezani z zaznavami lastne skupine, itd.  

 

Denison (1990, 22–26) je ugotovil, da gre pravzaprav za dve vrsti definicij organizacijske 

klime. Prva vrsta definicij razume klimo kot skupno percepcijo ali skupni odgovor 

posameznikov na neko situacijo. S tega vidika se klima lahko nanaša na zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo, nasprotovanje ali sodelovanje, vključenost ali nevključenost itd. Po tej vrsti 

definicij je organizacijska klima razumljena kot individualni psihološki pojav. Druga vrsta 

definicij pa klimo razume kot vrsto pogojev, ki obstajajo v organizaciji in vplivajo na vedenje  
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posameznikov. Primeri takih pogojev so koordinacija med enotami organizacije, socialna 

distanca kot izraz statusnih razlik med člani, sodelovanje posameznikov pri odločanju ipd. Po 

teh definicijah je organizacijska klima razumljena kot sklop objektivnih okoliščin, kot je npr. 

organizacijska struktura. 

 

Razvoj same organizacijske klime je Mihalič (2008a, 25) opisala kot hiter in se izvaja v 

trenutnem časovnem obdobju in je vezan na operativni in taktični nivo. Dejavniki, ki vplivajo 

na razvojno dinamiko klime, so: 

 stopnja sledenja politiki, 

 razvoj kolektivne zavesti, 

 stopnja (de)centraliziranosti, 

 spremenljivost internega okolja, 

 splošno počutje zaposlenih v sistemu, 

 kompleksnost procesov, postopkov, 

 zadovoljstvo z rezultati del in nalog, 

 doseganje kratkoročnih ciljev, 

 stopnja zadovoljstva zaposlenih, 

 stopnja pripadnosti zaposlenih, 

 izkazana solidarnost med zaposlenimi, 

 struktura zaposlenih v organizaciji, 

 uveljavljenost timskega dela, 

 načini in oblike poslovanja. 

Poleg teh dejavnikov pa je razvoj organizacijske klime odvisen tudi od nekaterih splošnih 

pogojev. Ti so vezani predvsem na velikost podjetja ali druge organizacije, njeno 

strukturiranost, širše poslovno okolje, dejavnost podjetja ali druge organizacije in podobno. 

Razmišljanja različnih avtorjev in vse njihove ugotovite o organizacijski klimi lahko 

povzamemo in ugotovimo, da so si vse definicije nekoliko podobne. Vsem pa je skupno, da 

organizacijsko klimo najdemo v vsakem podjetju ali drugi organizaciji, da nanjo vpliva vse, 

kar se dogaja v podjetju ali drugi organizaciji in da ima zelo velik vpliv na uspešnost podjetja 

ali druge organizacije in na delovanje zaposlenih. Poznavanje organizacijske klime je pogoj 

za razumevanje posameznih vidikov dogajanja v podjetju ali drugi organizaciji. 

2.2 Dejavniki organizacijske klime 

Dejavnikov organizacijske klime je veliko in vsak od njih spreminja in oblikuje klimo v 

podjetju ali drugi organizaciji. 

 

Lipičnik (1998, 75) ugotavlja, da so dejavniki klime vedno prisotni v vsakem podjetju ali 

drugi organizaciji. Vprašanje, ki se poraja, je le, kateri dejavniki nas zanimajo. Najprej 
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moramo o posameznih dejavnikih klime predpostaviti in ugotoviti, kaj se z njimi dogaja, da bi 

lahko sklepali na del klime, ki nas zanima. Ne moremo odkriti, ali v organizaciji obstaja 

ustvarjalnost ali ne, pač pa lahko vzamemo, da ustvarjalnost je, in potem poskušamo 

ugotoviti, kakšna je. 

 

Mihalič (2008a, 25) je izpostavila nekaj dejavnikov, ki najbolj vplivajo na razvoj 

organizacijske klime: 

 stopnja sledenja politiki, 

 načini in oblike poslovanja, 

 doseganje kratkoročnih ciljev, 

 stopnja zadovoljstva zaposlenih, 

 struktura zaposlenih v podjetju ali drugi organizaciji, 

 uveljavljenost timskega dela, 

 stopnja pripadnosti zaposlenih, 

 stopnja fluktuacije, 

 izkazana solidarnost med zaposlenimi, 

 stopnja avtonomije zaposlenih pri delu, 

 (ne)izvajanje aktivne participacije, 

 zadovoljstvo z rezultati del in nalog, 

 intenziteta in vrste interakcij med ljudmi, 

 kompleksnost procesov, postopkov, 

 splošno počutje zaposlenih v sistemu, 

 spremenljivost internega okolja, 

 stopnja (de)centraliziranosti, 

 razvoj kolektive zavesti. 

Ko smo prebrali tujo in slovensko literaturo, smo spoznali, da se največkrat navajajo naslednji 

dejavniki: delovni čas, komuniciranje z zaposlenimi, delovne razmere, medsebojni odnosi, 

varnost zaposlitve, izobraževanje in usposabljanje, sistem napredovanja, sistem nagrajevanja 

in stres. 

2.3 Merjenje organizacijske klime  

Merjenje in preučevanje organizacijske klime je izjemnega pomena, saj s tem ugotavljamo, 

kakšni so odnosi med zaposlenimi v podjetju ali drugi organizaciji in kaj vpliva na njihovo 

zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. 

 

Mihalič (2008a, 44) meni, da vzroke za potrebo po merjenju klime lahko poiščemo v 

naslednjih dejstvih: 
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 s spreminjanjem zunanjega in notranjega okolja podjetja ali druge organizacije postanejo 

posamezni elementi klime neustrezni in zato lahko ovirajo uspešno rast in nadaljnji razvoj 

ter učinkovitost podjetja ali druge organizacije, 

 klima je izjemno pomemben dejavnik, ki vpliva na izbiro načina spreminjanja podjetja ali 

druge organizacije in na uspešnost uvedbe sprememb, 

 klimo vedno najbolje razumejo le pripadniki poslovnega sistema, zato so kakovostne 

analize mogoče le z direktnim merjenjem, 

 merjenje klime je še posebno pomembno takrat, ko uvajamo večje projekte, 

 vsaka sprememba povzroči spremembo klime in vsaka sprememba klime povzroči 

spremembe na drugih področjih, 

 analiza meritev klime nam omogoča najbolj natančen in tudi najbolj celosten vpogled v 

samo bistvo podjetja ali druge organizacije, 

 rezultati meritev organizacijske klime so osnova za optimalno odločanje na vseh 

segmentih organizacije, 

 spremljanje stanja klime nam omogoča vpogled v dinamiko gibanja klime ter celo 

predvidevanja in izvedbo simulacij. 

  

Lipičnik (1996, 64) pravi, da bi lahko spreminjali neustrezno in nezaželeno klimo, bi jo 

morali najprej preučiti. Preučevanje klime pa pomeni, da ugotovimo njene značilne dimenzije, 

vzroke za njen nastanek in posledice, ki jih ima za obnašanje ljudi oziroma uporabo njihovih 

zmogljivosti. Človeško vedenje in doživljanje je rezultat usklajenega delovanja posameznika 

in situacije, v kateri je posameznik. 

 

Mihaličeva (2008a, 44) meni, da je osnovni pogoj za uspešno upravljanje klime v sistemu 

poznavanje trenutnega stanja in redno spremljanje gibanja klime. Za to je potrebno merjenje 

klime, ki se praviloma izvaja postopoma. Merjenje klime je priporočljivo izvesti na celotni 

populaciji poslovnega sistema, kar pomeni, da v merjenje klime vključimo vse zaposlene. 

Slednje nam ne bo zagotovilo le popolnosti rezultatov, ampak bo že samo merjenje zelo 

ugodno vplivalo na zaposlene. 

 

Načelno merimo klimo enkrat letno in tudi po vsakokratnem uvajanju radikalnejših 

sprememb, ko še posebno natančno raziskujemo posledice in vplive določenega ukrepa na 

klimo. 

 

Ko smo prebrali strokovno literaturo, smo ugotovili, da je večina avtorjev enotnega mnenja o 

načinu preučevanja organizacijske klime – z anketnimi vprašalniki. 

 

Lipičnik (1998, 77) meni, da naj bi celotno tehnologijo preučevanja klime z vprašalniki 

razdelili na naslednje korake: 
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 Pripravljalna dela: poskušamo ugotoviti, kakšna je potreba po preučevanju klime, 

možnosti financiranja, pripravljenost ljudi za sodelovanje, predvidevati uporabnost 

rezultatov ipd. Poskušamo torej ugotoviti vse tehnične vidike za preučevanje klime. 

 Sestava vprašalnika: ugotovimo vse vsebinske vidike preučevanja klime. Skupaj z 

managerji ugotovimo kritične točke v organizacijski klimi, ki nas zanimajo in jih bomo 

uporabili pri oblikovanju vprašanj oziroma trditev. 

 Zbiranje odgovorov: zbiranje odgovorov je tehnično nezahtevna stopnja. Težave lahko 

nastanejo, če ne zaupamo dovolj tistemu, ki bo odgovore zbiral, oziroma tistemu, ki jih bo 

analiziral. Ljudje pričakujejo sankcije, če bi mogoče neko trditev napačno razumeli. Prav 

zato moramo odstraniti vse ovire, da lahko anketirani svobodno izrazi svoje doživljanje. 

 Analiza odgovorov: vprašalnik moramo pripraviti tako, da je mogoča ustrezna statistična 

analiza. 

 Predstavitev rezultatov: rezultati so lahko precej drugačni, kot smo jih pričakovali.  

 Načrtovanje akcij: iz rezultatov ugotavljanja klime in ciljev je treba oceniti, ali je način 

doživljanja ljudi ustrezen za njihovo doseganje, ali so cilji mogoče neustrezni ipd. 

Merjenje in preučevanje klime je izjemno pomembno, ker le tako lahko vidimo oziroma 

ocenimo, kakšno je stanje in kaj lahko izboljšamo, da bosta klima in uspešnost podjetja ali 

druge organizacije na višji ravni.  

2.4 Spreminjanje organizacijske klime 

Klimo v podjetju ali drugi organizaciji je treba spremeniti, če je neugodna in škodi podjetju 

ali drugi organizaciji in zaposlenim. Najprej jo moramo torej ugotoviti in v nadaljevanju nam 

vse ugotovitve lahko pomagajo pri tem, da bi jo spremenili.  

Na splošno je klimo v podjetju ali drugi organizaciji dokaj težko spreminjati, ker, kot pravi 

Mihalič (2006, 257), so poleg sistemskih sprememb potrebne predvsem spremembe stanja 

zavesti ljudi, pri čemer je treba spremeniti mentaliteto in posledično reagiranje zaposlenih. 

Proces ustvarjanja želene klime tako poleg navedenega vključuje tudi spremembe pri pogojih 

dela, delovnih okoliščinah, pripravi zaposlenih na drugačno dojemanje pojavov in 

spreminjanje vedenja ter podobno. 

Spremeniti klimo pomeni spremeniti doživljanje določenih ključnih situacij tako, da pri 

delavcih izzovemo želeni način reagiranja, ki omogoča doseganje prej postavljenih ciljev. Ob 

tem se postavljata predvsem dve vprašanji: kako lahko spreminjamo klimo in kdo jo lahko 

spreminja (Lipičnik 1999, 204). 

Klima se, kot pravi Lipičnik (1998, 79), spreminja na več načinov. V glavnem se spreminja 

nekontrolirano, kar sama od sebe. V tem primeru gre za klimo, ki pozneje običajno ovira 

doseganje cilja in ki narekuje spremembe. Pri drugem načinu spreminjanja klime z navodili in 

ukrepi poskušamo uravnavati vedenje posameznikov. 
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Večina avtorjev meni, da se klima spreminja razmeroma hitro, če zaposleni verjamejo in 

zaupajo tistim, ki predlagajo rešitve. Černetič (2007, 307) ugotavlja, da imajo managerji 

največ odgovornosti za nastajanje, spreminjanje in uspešno uvajanje organizacijske klime. 

Management bi moral določiti smer, v katero naj bi podjetje ali druga organizacija šla, in 

pridobiti pripadnost zaposlenih, da mu bodo sledili. To se da doseči le z jasno vizijo, s 

poslanstvom in razvojno strategijo. 

Načinov spreminjanja organizacijske klime je kar nekaj. Lipičnik (1999, 204) je ugotovil, da 

je najpogostejši način tisti, ko se klima spreminja nekontrolirano, nezavedno, kar sama od 

sebe, toda ne tudi slučajno. Tu gre za klimo, ki pozneje običajno ovira doseganje cilja in ki 

narekuje spremembe. Tako spreminjanje klime lahko povzroči nešteto vplivov iz okolja, 

bližnjega in daljnega, in nas v tem trenutku zanima kot vsak moteč dejavnik pri realizaciji 

namer. 

Mihalič (2008a, 76) pravi, da je ključen dejavnik uspešnosti spreminjanja klime v želeno smer 

popolna zavezanost vodstva, da se klima preoblikuje v ustreznejši smeri. Vodstvo je namreč 

tisto, ki bo poskrbelo, da bo projekt potekal brez večjih ovir in da bodo v njem aktivno 

sodelovali popolnoma vsi zaposleni.  
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Slika 1: Skrb in naloge vodij pri spreminjanju in razvoju organizacijske klime 

Vir: Mihalič 2008a, 93. 

2.5 Dimenzije organizacijske klime 

Dimenzij organizacijske klime je veliko in vse so vedno prisotne v vsakem podjetju ali drugi 

organizaciji. Vprašanje za nas je le, katere dimenzije nas zanimajo. Lipičnik pravi (1998, 75), 

da ne moremo odkriti, če v podjetju ali drugi organizaciji obstaja ustvarjalnost ali ne, pač pa 

lahko vzamemo, da ustvarjalnost je, in poskušamo ugotoviti, kakšna je. Po njegovem so 

dimenzije organizacijske klime tisti dejavniki, ki oblikujejo določeno organizacijsko klimo. 

Različni avtorji izpostavljajo različne dimenzije, ki naj bi bile po njihovem najpomembnejše 

in naj bi najbolj vplivale na organizacijsko klimo. 

Gilmer (1969, 78–84) je izpostavil 5 dimenzij organizacijske klime: 

1. Velikost in oblika podjetja ali druge organizacije: navzven nam lahko velikost podjetja ali 

druge organizacije daje občutek, da je podjetje ali druga organizacija močno in mogočno 



 

15 

samo zato, ker je veliko in ima zaradi velikosti lahko težave pri prilagajanju na 

spremembe. Manjše podjetje ali druga organizacija pa pri tem ohranja svojo prožnost. 

2. Oblika vodenja: v majhnih kolektivih je pogosto veliko sodelovanja in vzajemna odvisnost 

in tu so bolj naklonjeni demokratičnim voditeljem. V večjih kolektivih pa so možnosti za 

sodelovanje precej omejene, odvisnost je nizka in pri njih so bolj naklonjeni 

avtoritativnemu vodenju. 

3. Komunikacijska omrežja: pomembno je, da podjetje ali druga organizacija skrbi za to, 

kakšne informacije prihajajo v podjetje ali drugo organizacijo, kako te informacije 

obravnavamo, kako obravnavamo informacije, ki se porajajo v podjetju ali drugi 

organizaciji in kako informacije pridejo v javnost. Pomemben vidik pri komunikaciji je 

njena dvosmernost.  

4. Cilji: kažejo nam, kako se podjetja ali druge organizacije lotevajo notranjih sprememb in 

kako reagirajo na vplive iz zunanjega okolja.  

5. Postopki pri odločanju: zajemajo različne načine vedenja in sodelovanja delovnih skupin 

pri reševanju problemov. 

Mihalič (2008a, 32) ugotavlja, da različne metodologije strukturiranja klime ločijo od 3 pa vse 

do 251 dimenzij. Za optimalne rezultate in zmanjšanje kompleksnosti se priporočajo 

naslednje ključne apriorne dimenzije: doseganje uspešnosti in učinkovitosti, razumevanje in 

udejanjanje razvojne strategije, organiziranje in odgovornost, vodenje in participacija, 

kvaliteta in kvantiteta dela, delovna prizadevnost, razvoj in upravljanje kariere, način 

internega razumevanja, kakovost medosebnih odnosov, delovna prizadevnosti, razvoj in 

upravljanje kariere, način internega komuniciranja, kakovost medosebnih odnosov, 

izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje, nagrajevanje, motiviranje, informiranost, 

inovativnost in samoiniciativnost. 

Ker imamo veliko opredelitev dimenzij organizacijske klime, bomo obravnavali le tiste, ki 

smo jih vključili v anketne vprašalnike: 

 vizija in poslanstvo, 

 vodstvo, 

 delovne razmere in pogoji za delo, 

 medsebojni odnosi, 

 napredovanje, izobraževanje in usposabljanje. 

Vizija in poslanstvo 

Temelj vsake uspešnosti v podjetju ali drugi organizaciji sta jasno zastavljeni vizija in 

poslanstvo. Če poznamo in razumemo poslanstvo in vizijo podjetja ali druge organizacije, 

smo bolj motivirani za delo in bolj predani delu in podjetju ali drugi organizaciji. Podjetje ali 

druga organizacija brez vizije pomeni, da so zaposleni brez razvoja. 
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Podjetje, ki jasno opredeli svoje vrednote, poslanstvo in vizijo, bolje razume sebe in svoje 

delovanje. Poleg tega ima v njih dragoceno orodje za razvijanje strategij za uresničevanje 

svojih najpomembnejših ciljev, v katerih lahko najde dinamično jedro svojega delovanja in 

razvoja. Ko razume, kako se vrednote, poslanstvo in vizija povezujejo in prispevajo k 

njegovim dosežkom in ravnanjem, lahko to znanje postane temelj za določanje učinkovitih 

prihodnjih usmeritev in strategij (Musek Lešnik 2006). 

Vizija je zaznava okolja, ki ga želi posamezno podjetje ustvariti dolgoročno. To je zasnova 

nove, želene prihodnosti, ki jo je mogoče sporočiti zaposlenim v organizaciji in njenem 

okolju (Možina 2002, 13). 

Vizija je tudi način komuniciranja vodstva, ki zavedno in nezavedno usmerja težnje, 

odločitve, postopke in akcije zaposlenih ter sprošča njihovo energijo in pogum v skupno 

perspektivo podjetja ali druge organizacije. Samo nastajanje vizije je celovit proces. Ta lahko 

prerašča obstoječe strukture stanj in procesov v človeku, podjetju ali drugi organizaciji, v 

okolju in napoveduje ter uresničuje nastajanje novih elementov in struktur, dogodkov in 

sprememb v prihodnosti. 

Vizija kot projekcija stanja v prihodnosti ima motivacijsko moč še zlasti tedaj, kadar je jasna, 

privlačna, usmerjena na potrebe zaposlenih in uporabnikov. Povzroča ustvarjalno 

motivacijsko napetost in sproža proces poistovetenja zaposlenih z ustanovo. 

Poslanstvo pa Lipičnik (1999, 232) opisuje kot bistvo poslovanja podjetja ali druge 

organizacije, ki kaže namen, zaradi katerega je bilo podjetje ali druga organizacija 

ustanovljeno. Zajema kulturo poslovanja, notranje komuniciranje, razpoloženje, osebno 

identifikacijo zaposlenih s podjetjem … Namen poslanstva je usmerjati in voditi zaposlene po 

določeni poti v določeno smer. Iz poslanstva lahko razberemo cilje, ki jih moramo jasno 

definirati in motivirati zaposlene, da jih bodo uspešno dosegali. 

S poslanstvom se organizacija loči od drugih organizacij in ostaja prepoznavna navzven, 

navznoter pa zaposlenim omogoča prepoznavanje smotra svojega delovanja. Na podlagi 

opredeljenega poslanstva organizacija oblikuje planske cilje, ki so še zlasti zelo pomembni za 

zaposlene, kadar so uresničljivi (Možina 1998, 9). 

Vodstvo 

Pri tem dejavniku nas predvsem zanima, kakšni so odnosi in sodelovanje med zaposlenimi in 

vodstvom podjetja ali druge organizacije, ki se običajno bolj identificira s podjetjem ali drugo 

organizacijo kot drugi zaposleni.  

Vodstvo zelo vpliva na zaposlene in hkrati največ pripomore k doseganju skupnega cilja. Med 

zaposlenimi in vodstvom mora biti sklenjeno partnerstvo oziroma, kot pravi Mihalič (2008b, 
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22), morajo zaposleni in vodstvo medsebojno enakopravno sodelovati. Vsak mora prispevati 

svoj delež znanja, prizadevanja, naporov, idej ... da bi uspešno dosegli skupni cilj. 

Pri vsem tem je zelo pomembno, da se vodje zavedajo, da so podjetje ljudje in morajo zato 

dati človeku eno izmed pomembnejših mest v podjetju. Treven (2001, 151) poudarja, da je 

dober vodja tisti, ki: 

 spodbuja razmišljanje in ideje zaposlenih o tem, kako povečati zadovoljstvo, 

 poskuša razviti in koristno uporabiti sposobnosti zaposlenih, 

 povečuje motivacijo, 

 vzpostavlja možnosti za dobro komunikacijo, 

 nadzira, spremlja in pomaga pri izvedbi nalog. 

Pomembno je, da vodstvo zagotovi ugodne razmere za ustvarjalno delo, v katerih lahko 

zaposleni izkoristijo vse svoje zmožnosti in učinkovite spodbude, ki nastanejo samo na 

podlagi dobrega poznavanja interesov, načrtov in nenehnega spremljanja dosežkov dela 

sodelavcev. Glede na to, kako vodja uravnava odnose med seboj in podrejenimi, ločimo več 

načinov vodenja. V grobem vodenje delimo na dve vrsti. Prvi slog vodenja označujejo nasilni 

in agresivni vodje, ki so sposobni uničiti sebe in druge v prizadevanju, da uresničijo cilje 

organizacije. Drugi vodje so pripravljeni služiti ciljem organizacije, sposobni so razmišljati 

dolgoročno, reševati probleme in zagotoviti učinkovito delovanje (Treven 2001, 151). 

Delovne razmere in pogoji za delo 

Delovne razmere in pogoji za delo vplivajo na dobro počutje zaposlenih v podjetju ali drugi 

organizaciji.  

Za vzpostavitev spodbudnega okolja in prijetnega delovnega prostora Mihalič (2008b, 62) 

svetuje, da: 

 zagotovimo prostore v skladu z varnostnimi zahtevami, 

 delovne prostore ohranjamo čiste in urejene, 

 poskrbimo za primerno svetlobo, 

 skrbimo za redno vzdrževanje delovnih naprav in strojev, 

 skrbimo za kakovostno in redno zračenje prostorov, 

 poskrbimo za prijetno temperaturo, 

 stene naj bodo tople barve, kot so rumena, rjava, oranžna, 

 zaposlene občasno presenetimo z novimi delovnimi pripomočki. 

Medsebojni odnosi 

Medsebojni odnosi izvirajo iz nas, iz naših osebnih lastnosti, so usmerjeni na druge in so, kot 

ugotavlja Možina (2002, 43), zelo pomembni dejavniki, ki oblikujejo zadovoljstvo zaposlenih 

v podjetju ali drugi organizaciji. Možina tudi ugotavlja, da so normalni medsebojni odnosi  
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odvisni od stopnje razvitosti demokracije, od delovne in kulturne ravni in od osebnosti 

posameznikov oziroma članov podjetja ali druge organizacije. Zlasti pomembno je, da 

ustvarjamo sodelovalne odnose v podjetju ali drugi organizaciji.  

V delovnem okolju so dobri medsebojni odnosi pomembni za: 

 izpolnjevanje delovnih nalog, 

 za doseganje smotrov in ciljev podjetja ali druge organizacije, 

 za ustvarjanje in  

 razvoj delovne morale in etike. 

Medsebojni odnosi so osnovni v vsaki delovni organizaciji, izvirajo iz našega dela, 

komunikacije z ljudmi, navad in karakteristik ter razlik med posamezniki. V naši družbi 

pripisujemo odnosom med ljudmi, zlasti v delovnem okolju, iz dneva v dan večji pomen. Ko 

smo dosegli določeno stopnjo demokratičnega razvoja družbe, se je pojavilo vprašanje 

odnosov med ljudmi, vprašanje vedenja ljudi na delu in v prostem času (Možina 1994, 146). 

Zaposleni razvijajo svoje spretnosti in povečujejo svoje znanje, če se povezujejo s sodelavci, 

ki imajo več izkušenj kot oni. 

Možina (1994, 147) priporoča, da upoštevamo naslednja načela, zato da preprečimo nastanek 

slabih medsebojnih odnosov: 

 Zaposlenim je treba razložiti, kaj se od njih pričakuje, kaj je njihovo delo, katere so 

njihove naloge, pravice, dolžnosti. 

 Vsakdo naj prejme zasluženo priznanje. 

 Zaposlene je treba vnaprej obvestiti o spremembah, ki bodo vplivale nanje. 

 Kar najbolj je treba upoštevati interese in sposobnosti posameznikov. 

 Igrati je treba politiko odprtih kart. 

Napredovanje, izobraževanje in usposabljanje 

Temeljni namen dejavnosti razvoja zaposlenih delavcev je zagotoviti, da ima podjetje 

primerno usposobljene ljudi, ki bodo sposobni izpolniti cilje podjetja in s svojim delom 

prispevati k uspešnejšemu poslovanju (Armstrong 1996 v Treven 1998, 197). 

Mihalič (2008b, 58) ugotavlja, da bodo zaposleni zadovoljni le, če bodo imeli vsi povsem 

enake možnosti za rast, razvoj in napredek. To pomeni, da mora podjetje ali druga 

organizacija zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje vseh zaposlenih. 

Vsem mora omogočiti enake delovne razmere, da lahko napredujejo, ko dosežejo za to 

zahtevane pogoje. 

S stališča organizacije naj bi izobraževanje zaposlenih prispevalo k večji storilnosti, boljši 

kakovosti dela, večji gospodarnosti in boljši organizaciji dela. Iz teh zahtev lahko izvedemo 

posebne cilje izobraževalne dejavnosti v organizaciji. Ti cilji so: 
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 stalno usposabljanje in izpopolnjevanje delavcev skladno s spremembami in razvojem 

tehnologije, organizacije dela in družbenoekonomskih odnosov, 

 načrtno uvajanje, usposabljanje in napredovanje kadrov in usmerjanje kadrov v nadaljnje 

izobraževanje, 

 kontinuirano preučevanje in zadovoljevanje potreb organizacije po izobraževanju, 

usposabljanju in izpopolnjevanju kadrov, 

 pravočasno zadovoljevanje načrtovanih potreb po kadrih ustreznih profilov, stopenj in 

smeri izobraževanja, 

 dvig izobraževalnih aktivnosti na višjo in učinkovitejšo raven z uvajanjem sodobnih oblik 

in metod izobraževanja, 

 vrednotenje in preverjanje dosežkov izobraževanja v praksi in uporaba rezultatov 

vrednotenja za izboljšanje izobraževalne dejavnosti v organizaciji. 

»Izobraževalna dejavnost v organizaciji mora slediti njenemu razvoju in pravočasno reagirati 

na vse spremembe.« (Jereb 1998, 101) 

Usposabljanje po Treven (1998, 197) opredelimo kot načrtovano in sistematično spremembo 

vedenja, do katere pride na podlagi spremljanja učnih primerov in upoštevanja napotkov, ki 

omogočajo posameznikom, da dosežejo potrebno raven znanja, spretnosti in sposobnosti za 

učinkovito izvedbo njihovega dela. 

Napredovanje je Jereb (1998, 60) opredelil kot izjemno pomemben motivacijski dejavnik, ki 

zelo prispeva k zadovoljstvu zaposlenih. Če vsi zaposleni vedo, da je napredovanje odvisno 

izključno le od uspešnosti njihovega dela in da imajo za napredovanje vsi enake možnosti, se 

bodo pri delu še posebno potrudili.  

2.6 Opredelitev pojma zadovoljstva zaposlenih 

Zadovoljstvo zaposlenih si želita vsako podjetje ali druga organizacija in tudi vsak zaposleni. 

Če bo podjetje ali druga organizacija imelo zadovoljne zaposlene, bo večja tudi uspešnost 

podjetja ali druge organizacije in tudi večja možnost, da bodo zaposleni dosegali postavljene 

cilje. Drži znana ugotovitev, da so ljudje največje bogastvo podjetja. Ker so ljudje tisti, po 

katerih se podjetja razlikujejo v konkurenčnem poslovnem okolju, je zelo pomembno, da so 

zadovoljni. 

Od vseh dejavnikov je zadovoljstvo zaposlenega najpomembnejše, saj je v glavnem prav 

nezadovoljstvo najpogostejši vzrok za prenehanje pogodbe o zaposlitvi in odhod zaposlenih iz 

podjetja ali druge organizacije. Največja težava je v tem, da se podjetja ali druge organizacije 

začnejo ukvarjati z zadovoljstvom zaposlenih šele takrat, ko posameznik izrazi željo po 

odhodu in ko je že prepozno. 
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Mihalič (2008b, 4) zadovoljstvo zaposlenih definira kot izrazito pozitivno čustveno stanje 

posameznika, ki je rezultat načina doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja stanja 

delovnega okolja, izkušenj pri delu in načina občutenja vseh elementov dela in delovnega 

mesta. Zadovoljstvo pri delu in na delovnem mestu je preprosto občutek, ki preveva 

posameznika, da se z veseljem odpravi na delo, se veseli novih delovnih izzivov, se dobro 

počuti pri opravljanju dela in se rad vrača med svoje sodelavce. Že sama misel na delo pri 

posamezniku sproži prijetne občutke, večinoma lepe spomine na pretekle dogodke ob delu in 

na podlagi takega stanja povzroči tudi posameznikov optimističen pogled na karierno 

prihodnost. 

Hollenbeck in Wright opredeljujeta zadovoljstvo pri delu kot prijeten občutek, ki ga 

posameznik zaznava na temelju izpolnitve svojih pričakovanj, ki so povezana z delom 

(Hollenbeck, Wright, 1994). Navedena opredelitev vsebuje tri pomembne vidike zadovoljstva 

pri delu, kot so: 

 vrednota, 

 pomembnost in 

 zaznavanje. 

Prvič, zadovoljstvo pri delu je vrednota, ki jo lahko opredelimo kot cilj, ki si ga posameznik 

zavestno ali podzavestno prizadeva doseči.  

Drugič, zaposleni v podjetju različno razmišljajo o pomenu posameznih vrednot, kar močno 

vpliva na stopnjo njihovega zadovoljstva pri delu. Nekdo lahko namreč pri svojem delu ceni 

predvsem visoko plačo, za drugega pa so mogoče najpomembnejša potovanja, ki so povezana 

z opravljanjem njegovega dela.  

Tretji pomemben vidik zadovoljstva pri delu je zaznavanje. S tem mislimo na to, kako 

posameznik zaznava trenutne razmere in jih primerja s svojimi vrednostmi. Ker 

posameznikove zaznave niso vedno natančen odsev resničnosti, lahko zaposleni različno 

zaznavajo isto stanje in dogajanje (Treven 1998, 131–132). 

Zupan (2001, 104) zadovoljstvo zaposlenih opisuje kot prijetno oziroma pozitivno čustveno 

reakcijo na posameznikovo doživljanje dela. Gre torej za notranje dojemanje, na katerega 

vplivajo številni osebni dejavniki. Odvisno je od tega, kako posameznik zaznava trenutne 

razmere in jih primerja s svojimi vrednotami.  

Predvsem je dojemanje zadovoljstva odvisno od tega, kaj je posamezniku pomembno in kaj 

pričakuje. Nezadovoljen bo takrat, ko bo dobil manj, kot pričakuje, še posebno če bo ta 

razlika največja pri tistem, kar je zanj najpomembnejše. 
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2.6.1 Dejavniki zadovoljstva zaposlenih 

Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo različni dejavniki in Mihalič (2008b, 5) ugotavlja, da so 

ti dejavniki povezani predvsem s sodelavci, fizičnimi pogoji dela, možnostmi strokovnega in 

osebnega razvoja, delovnim okoljem, nadrejenimi, plačo, načini dela ipd. 

Svetlik in Zupan (2009, 341) dejavnike, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom združujeta v 

šest skupin, kot kaže spodnja preglednica. 

Preglednica 2 : Dejavniki, ki prispevajo k zadovoljstvu zaposlenih 

Dejavniki Razlogi za zadovoljstvo 

Vsebina dela Možnost uporabe znanja, možnost 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, dajanje priznanj in pohval ter izrekanje pripomb in graj, 

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

dela. 

Odnosi pri 

delu 

Dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje sporov, sproščena 

komunikacija med sodelavci, nadrejenimi, podrejenimi. 

Delovne 

razmere 

Majhen telesni napor, varnost pred poškodbami in obolenji, odpravljanje 

motečih dejavnikov fizičnega delovnega okolja, kot so vlaga, neugodna 

temperatura, prah, hrup ipd. 

Vir: Svetlik in Zupan 2008, 341. 

 

Možina (1998, 154–156) je dejavnike zadovoljstva razdelil na 6 različnih skupin: 

1. Vsebina dela: možnost učenja in strokovne rasti, možnost uporabe znanja in zanimivost 

dela. 

2. Samostojnost pri delu: možnost odločanja o tem, kaj in kako bo delavec delal, 

samostojnost pri razporejanju delovnega časa, vključenost v odločanje o splošnih 

vprašanjih organizacije in dela. 
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3. Plača, dodatki in ugodnosti: socialna ter zdravstvena ugodnost, dodatki, pravično 

ocenjevanje dela in s tem povezana ustrezna višina nagrade oziroma ustrezno in pravično 

plačilo za opravljeno delo. 

4. Vodenje in organizacija dela: dajanje priznanj, pohval, izrekanje pripomb in graj, 

usmerjenost v delovne naloge ali k ljudem, skrb za to, da delo poteka nemoteno. 

5. Odnosi pri delu: dobro delovno vzdušje, razreševanje sporov, sproščena komunikacija 

med vsemi zaposlenimi. 

6. Delovne razmere: varnost pred poškodbami in obolenji, odpravljanje motečih dejavnikov 

fizičnega delovnega okolja, manjši telesni napor. 

Moorhead in Griffin (1992, 113) dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo in nezadovoljstvo 

zaposlenih, razvrščata v tri skupine: organizacijski dejavniki, skupinski dejavniki in osebni 

dejavniki. Kot lahko vidimo na sliki 2, vsi ti dejavniki vplivajo na zadovoljstvo in hkrati tudi 

na nezadovoljstvo zaposlenih, odvisno, kako in koliko vplivajo.  

 

Slika 2 : Dejavniki zadovoljstva zaposlenih 

Vir: Moorhead in Griffin 1992, 113. 
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2.6.2 Dejavniki nezadovoljstva zaposlenih 

Nezadovoljstvo pri delu je zelo pomemben dokaz, ki kaže, da se položaj podjetja ali druge 

organizacije slabša. Nezadovoljni postanejo tisti zaposleni, katerih pričakovanja do dela niso 

izpolnjena. 

Adizes (1996, 142) je nezadovoljstvo opisal kot duševno stanje, ki ga oseba občuti, ko se 

znajde v taki situaciji, ko ne more zadovoljiti svoje pomembne oziroma nujne želje. Ta 

občutek nezadovoljstva nato motivira osebo k dodatnim naporom, da uresniči svoje želje.  

Keenan (1996, 7) ugotavlja, da nezadovoljstvo zaposlenih povzroča neželene posledice, kot je 

zamujanje na delo, odsotnost od dela, prezgodnje odhajanje, manjše prizadevanje pri delu, 

manjše sodelovanje itd. Zaposleni ne želijo sodelovati, če se je treba še dodatno truditi, ne 

želijo prostovoljno opravljati dodatnega dela, zamujajo roke, ne dosegajo postavljenih norm 

in se ne ravnajo po navodilih. 

Robbins (1991, 176) je izpostavil, kako zaposleni izražajo svoje nezadovoljstvo: 

 odhod iz podjetja ali druge organizacije, 

 mnenja, predlogi in razgovori z nadrejenimi, na podlagi katerih želi delavec izboljšati 

situacijo, 

 lojalnost, ki se kaže v tem, da delavec kljub vsemu zaupa v podjetje ali drugo organizacijo 

in zagovarja njegova stališča, 

 zamujanje na delo, manjša zavzetost za delo, napake, izostanek od dela. 

Podjetja ali druge organizacije bi se navedenim posledicam izognila, če bi, kot pravi Treven 

(1998, 131), stalno vzdrževala visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih pri delu, čeprav včasih 

na škodo drugih rezultatov. Ker nezadovoljstvo negativno vpliva tudi na vse druge rezultate, 

ga moramo omejiti. 

Najbolje je, da podjetje ali druga organizacija odpravi vzroke nezadovoljstva, ker pa vseh ni 

mogoče odpraviti, mora biti pripravljena tudi na to, da se z njimi spopade. Podjetje ali druga 

organizacija mora torej svetovati zaposlenim pri razreševanju najrazličnejših vprašanj, npr. 

glede kariere, discipline, pomoči zaposlenim, postavljanja ciljev, reševanja pritožb, reševanja 

sporov med sodelavci. Prav tako naj bi hitro in sproti posredovali pri pritožbah in se tako 

izognili skupnemu protestu. Če pa nezadovoljstvo povzroči disciplinske prekrške, mora 

organizacija sprejeti tudi kazen, s katero preprečimo škodo, ki nastaja zaradi nedopustnega 

vedenja (Možina 2002, 183). 

Najpogosteje navedeni dejavniki, ki negativno vplivajo na zaposlene in posledično pripeljejo 

do nezadovoljstva, so plača, možnost izobraževanja in usposabljanja ter možnost 

napredovanja. Velikokrat pa se pojavi tudi ravnotežje službe in zasebnega življenja. 
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Černetič (2007, 226) je izpostavil naslednje dejavnike, ki po njegovem vplivajo na 

nezadovoljstvo zaposlenih: denar, položaj, varnost zaposlitve, politika podjetja ali druge 

organizacije, organizacija, delovni nadzor, medsebojni odnosi in delovne razmere.  

Nezadovoljstvo povzroča tudi večjo fluktuacijo oziroma trajen odhod delavcev iz podjetja ali 

druge organizacije, saj bo nezadovoljen delavec dal odpoved prej kot tisti, ki je z delom 

zadovoljen. Odhod delavcev pa povzroči podjetju ali drugi organizaciji dodatne stroške, ker je 

treba zaposlenega nadomestiti z novim delavcem, kar pomeni, da imamo stroške z iskanjem 

novega delavca, pozneje pa še z izbiro in uvajanjem v delo.  

2.7 Povezanost med organizacijsko klimo in zadovoljstvom zaposlenih 

Med organizacijsko klimo in zadovoljstvom zaposlenih obstaja vzajemna povezanost. 

Organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in zadovoljstvo vpliva na doživljanje 

klime v podjetju ali drugi organizaciji oziroma, kot pravi Možina (1994, 147), da je 

zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo zaposlenih s posameznimi vidiki dela posledica 

organizacijske klime v podjetju ali drugi organizaciji. Pravi tudi, da vedenje posameznikov 

vpliva na organizacijsko kulturo in klimo v podjetju ali drugi organizaciji. Pomembno je, 

kako se posameznik počuti, kako posamezniki delajo v skupinah in kako uspešni so ter kako 

deluje podjetje ali druga organizacija kot celota. Vsi vidiki so med seboj povezani in 

soustvarjajo kulturo in klimo v družbi, kar naprej vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. 

Schneider (1990, 60) je ugotovil, da se klima nanaša na to, kako si zaposleni v podjetju ali 

drugi organizaciji razlagajo delovno okolje. Razlaga je vsekakor delno odvisna od vsakega 

posameznika, vendar na samo oblikovanje podobnih zaznav, ki jih imajo zaposleni v podjetju, 

vplivajo skupni delovni pogoji. Zaposlovanje, nagrajevanje, spodbujanje, kadrovanje in drugo 

so dejavniki ravnanja z ljudmi pri delu, ki vplivajo na način, kako si zaposleni razlagajo 

delovno okolje oziroma organizacijsko klimo, kar vpliva tudi na zadovoljstvo zaposlenih. 

Musek Lešnik (2006) je ugotovil dimenzije, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih: 

 Pooblastila – če zaposleni čutijo, da imajo vpliv pri odločanju, to pozitivno vpliva na 

zadovoljstvo z delom. 

 Podpora in druženje – če zaposleni čutijo prijateljske odnose, podporo sodelavcev, je 

negativen stres manjši in se poveča zadovoljstvo. 

 Profesionalni interes – če zaposleni vedo, da imajo možnost izobraževanja, da je prisotno 

medsebojno deljenje znanja in izkušenj, to pozitivno vpliva na zadovoljstvo. 

 Skladanje ciljev in ustreznost virov – smotri in cilji ter sredstva za njihovo doseganje, ki 

so skladni z možnostmi in željami zaposlenih in podjetja, pripomorejo k večjemu 

zadovoljstvu na delovnem mestu. 

 Delovni pritiski – če zaposleni na delovnem mestu doživljajo razne pritiske, to posledično 

pripelje do stresa in je negativno povezano z zadovoljstvom; več stresa navadno pomeni 

manjše zadovoljstvo. 
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Te dimenzije organizacijske klime dobro napovedujejo splošno zadovoljstvo z delom pri 

zaposlenih in podjetje lahko s strateškim načrtovanjem in spreminjanjem klime močno 

prispeva k zagotavljanju večjega zadovoljstva med svojimi kadri. Poleg tega pa je treba 

upoštevati tudi, da je zadovoljstvo odvisno predvsem od skladnosti med potrebami 

posameznika in organizacijsko klimo. Zato je za visoko zadovoljstvo ključen občutek, da 

delovno okolje omogoča zadovoljevanje najpomembnejših osebnih potreb. 

Organizacijska klima torej nedvomno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Človek, ki zaznava 

spodbudno organizacijsko klimo, je običajno tudi bolj zadovoljen (ali vsaj manj 

nezadovoljen) s svojim delom. Največja težava pri razumevanju tega odnosa je njegova 

zapletenost: na odnos med klimo in zadovoljstvom zaposlenih namreč vplivajo in ga 

oblikujejo tudi drugi dejavniki. Bolj kot klima v podjetju omogoča zaposlenim uresničevati 

pomembne osebne potrebe, bolj so zadovoljni (Musek Lešnik 2006). 

Primerjava pojmov zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska klima pokaže, da zadovoljstvo 

zaposlenih obravnava različne vidike dela, kot so: višina plače in drugih denarnih nagrad, 

varnost zaposlitve, odnosi med zaposlenimi ter razmerja med delavci in njihovimi 

nadrejenimi. Navedeno je skladno z dimenzijami organizacijske klime v podjetju, zato lahko 

rečemo, da so razlogi za zadovoljstvo zaposlenih povezani z dimenzijami klime, na primer z 

nagrajevanjem. Če nagrajevanje temelji na delovni uspešnosti zaposlenih in daje zaposlenim 

občutek enakosti, vodi k zadovoljstvu. Vse dimenzije klime pa niso vedno povezane z 

zadovoljstvom. Ciljna usmerjenost podjetja lahko po eni strani zmanjšuje nejasnosti, lahko pa 

zmanjšuje samostojnost zaposlenih, kar povzroči nezadovoljstvo (Schneider 1990, 303–304). 

Povezanost med klimo in zadovoljstvom zaposlenih je preprosta. Zaposleni bo toliko bolj 

zadovoljen, kolikor bolj bo klima zanj ustrezna, in toliko bolj nezadovoljen, kolikor manj bo 

klima zanj ustrezna. Kadar posameznik oceni oziroma meni, da mu klima ustreza, je 

zadovoljen (Mihalič 2008b, 100). 
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3 Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v izbranem javnem zavodu 

V tem poglavju bomo na kratko opisali in predstavili izbrani zavod – Dom upokojencev 

Kranj. V nadaljevanju bomo predstavili rezultate iz odgovorov na vprašalnik, na podlagi 

katerih smo ugotovili, kakšna sta organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v domu. 

3.1 Kratka predstavitev zavoda 

Dom upokojencev Kranj je leta 1973 ustanovila Skupščina občine Kranj, maja 1993 pa ga je 

Vlada Republike Slovenije preoblikovala v javni socialnovarstveni zavod. Ustanovitelj doma 

je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje vlada Republike 

Slovenije. Direktor zavod vodi, predstavlja, zastopa in je odgovoren za zakonitost dela doma. 

Od 1. aprila 2009 je direktorica doma mag. Zvonka Hočevar.  

Uradna otvoritev doma je bila 30. 8. 1973, oktobra 1983 pa je bil odprt nov prizidek z 

dodatnimi 83 posteljami. Pozneje so bili z nadzidavo pridobljeni še prostori za uporabnike 

dnevnega varstva in 7 ležišč za začasno nastanitev stanovalcev. Dom ima danes skupno 212 

kapacitet za institucionalno varstvo, od tega 7 za začasno in do 30 mest za dnevno varstvo. 

Zadnji dve obliki omogočata, da se starostnikom, ki se nepričakovano oz. nenadoma zaradi 

bolezni ali drugih situacij znajdejo v hudi stiski, ponudi vsaj začasna rešitev. Kot trajnejšo 

rešitev zunaj institucionalne skrbi dom omogoča pomoč tudi na domu (Dom upokojencev 

Kranj 2016). 

Dejavnost Doma upokojencev Kranj se izvaja na podlagi zakonov, predpisov, navodil in 

pravilnikov ter drugih aktov. V domu se izvaja program celovite in kakovostne oskrbe, 

zdravstvene nege in rehabilitacije za stanovalce doma ter pomoč v bivalnem okolju. 

Dom izvaja naslednje dejavnosti: 

 institucionalno varstvo (212 mest), od tega 

 začasno varstvo (7–9 mest), 

 dnevno varstvo (do 30 mest), 

 pomoč na domu (170 uporabnikov), 

 oskrbo starostnikov v oskrbovanih stanovanjih na Planini (68 stanovanj v 2 enotah), 

 pripravo in dostavo kosil zunanjim uporabnikom (več kot 150 uporabnikov). 

Dom upokojencev Kranj spada po velikosti med večje zavode, še zlasti, če štejemo številne 

dodatne socialnovarstvene storitve, ki jih dom izvaja. Upoštevajoč število uporabnikov 

institucionalnega varstva in pomoči na domu bi lahko rekli, da ga sestavljata dva domova: 

eden je institucionalna oblika varstva za 214 stanovalcev in drugi je na domovih uporabnikov, 

saj kar povprečno 170 uporabnikom z izvajanjem storitev pomoči na domu (laična nega, 

gospodinjska pomoč, pomoč pri vzdrževanju socialnih stikov …) omogočajo, da čim dlje, 

mnogi pa za vedno, lahko ostanejo v svojem domačem okolju (Hočevar 2016, 5). 
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3.2 Organizacijska struktura zaposlenih 

Dom vodi, zastopa in predstavlja direktorica doma. Organ upravljanja je svet doma, ki ga 

sestavlja 9 članov (5 predstavnikov ustanovitelja, 2 sta predstavnika delavcev, 1 je 

predstavnik lokalne skupnosti in 1 predstavnik stanovalcev).  

Organizacijska struktura Doma upokojencev je razdeljena na 5 enot: 

 zdravstveno negovalna enota, 

 uprava: socialna služba, finančno računovodska služba in splošno kadrovska služba, 

 enota pomoč na domu, 

 enota prehrane in 

 tehnična enota. 

 

Slika 3: Organigram Doma upokojencev Kranj 

Vir: Dom upokojencev Kranj, 2016. 

 

Na zadnji dan leta 2015 je bilo v izbranem zavodu 157 zaposlenih, od tega je bilo zaposlenih 

5 (sofinanciranih) pripravnikov in 8 delavcev v okviru programa javnih del. 

Število zaposlenih je skladno z normativi, ki jih postavlja država, in s kadrovskim načrtom. 
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Slika 4: Grafični prikaz števila zaposlenih po enotah na dan 31.12.2015 

Vir: Hočevar 2016, 23. 

Vodstvo zavoda skrbi za dobro počutje zaposlenih, saj omogoča primerno delovno okolje, 

ima dobro izdelano promocijo zdravja na delovnem mestu in skrbi za prijetno vzdušje, 

zagotavlja pripomočke za lažje izvajanje del, skrbi za nova znanja na posameznih delovnih 

področjih v okviru letnega plana izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. Vsi 

zaposleni imajo organizirano uvodno usposabljanje ob vstopu v delovno razmerje, da 

spoznajo poslanstvo zavoda, vizijo ter etična načela zaposlenih v socialnem varstvu in javni 

službi. Vsako leto zavod organizira strokovno ekskurzijo za vse zaposlene ter podpira različne 

oblike športnih dejavnosti v službenem (sodelovanje na športnih igrah zavodov) in prostem 

času (odbojka, tek, plavanje …). 

3.3 Analiza rezultatov raziskave 

V raziskovalnem delu diplomske naloge nameravamo ugotoviti, kakšno je splošno 

zadovoljstvo zaposlenih in kakšna je organizacijska klima. 

Za raziskavo smo uporabili vprašalnik, na katerem je bila lestvica od 1 do 5, kjer 1 pomeni 

»sploh se ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se strinjam«. Anketiranci so ocenjevali trditve v 

povezavi z vizijo in poslanstvom zavoda, vodstvom zavoda, delovnimi razmerami in pogoji 

za delo, organizacijsko klimo, medsebojnimi odnosi, napredovanjem, izobraževanjem in 

usposabljanjem. 

Rezultate smo grafično in statistično obdelali s programom Statistical Package for the Social 

Sciencesn 23.0 (SPSS) in Microsoft Excel 2010. 
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3.3.1 Demografski podatki 

Spol 

 

Slika 5: Spol 

 

Na zgornjem grafu si lahko ogledamo strukturo anketiranih glede na spol. V domu 

upokojencev Kranj je bila anketa razdeljena 142 zaposlenim, v raziskavi pa je sodelovalo 84 

anketirancev. Od tega je bila večina (90 %) izpraševancev ženskega spola in le 10 % moških. 

Kot je razvidno iz spodnje slike, v izbrani organizaciji številčno prevladujejo ženske. To je 

razumljivo, saj v domu prevladujejo zaposleni na negovalnem področju (bolničarji negovalci, 

socialne oskrbovalke, medicinske sestre, gospodinje), to pa je poklicno področje, za katerega 

se moški ne odločajo prav pogosto. 
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Starost 

 

Slika 6: Starost 

 

Največ, kar 42,9 % vprašanih, je starih nad 50 let, 28,6 % je starih od 41 do 50 let, sledijo tisti 

v starostni skupini 31 do 40 let (15,5 %), nato do 25 let (9,5 %), najmanj pa od 26 do 30 let 

(3,6 %). 

Kot izhaja iz zgornje preglednice, je v Domu upokojencev Kranj večina zaposlenih stara nad 

50 let. Večina zaposlenih dela v neposredni negi in oskrbi starostnikov, ki so večinoma 

polpomični in nepomični. Večina zaposlenih opravlja težje delo (dvigovanje, vlečenje, 

posedanje v invalidski voziček …), kar je lahko za starejše delavce obremenjujoče. Ne smemo 

pozabiti dela v izmenah, delovni čas je neenakomerno razporejen, zaposleni opravljajo nočno 

in psihično obremenjujoče delo, kar je za starejše dodaten napor. 
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Delovna doba 

 

Slika 7: Delovna doba 

 

V Domu upokojencev Kranj kar 28,6 % vprašanih opravlja delo že 10 do 20 let, sledijo tisti z 

delovno dobo nad 20 let, teh je kar 23,8 %. Anketirancev z delovno dobo od 5 do 10 let je 

17,9 %, sledijo tisti z delovno dobo do 2 leti (15,5 %), najmanj pa je anketirancev z delovno 

dobo od 2 do 5 let (14,3 %).  
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Stopnja izobrazbe 

 

Slika 8: Stopnja izobrazbe 

 

Več kot polovica anketirancev ima srednjo šolo (56 %), 27,4 % poklicno izobrazbo, 10,7 % 

visoko šolo ali več, 3,6 % jih ima 2-letno srednjo šolo ali manj, le 2,4 % ima višjo šolo.  

V Domu upokojencev Kranj oskrbujejo starostnike v domu in na domovih uporabnikov kot 

pomoč na domu. Izvajajo jo bolničarji, negovalci, socialne oskrbovalke in medicinske sestre, 

katerih delovna mesta so po sistemizaciji uvrščena v IV. in V. tarifno skupino. Veliko 

zaposlenih s srednjo šolo zaseda delovna mesta v II. do IV. tarifni skupini, kjer se zahteva 

poklicno dve- ali triletno šolanje. 
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3.3.2 Vizija in poslanstvo zavoda 

 

Slika 9: Vizija in poslanstvo zavoda 

 

Kot vidimo iz zgornjega grafa, se anketiranci v povprečju najbolj strinjajo s tem, da ima 

zavod jasno oblikovano poslanstvo (x̄ = 3,74), nekoliko manj se strinjajo s tem, da so 

seznanjeni z vizijo in smernicami za delovanje (x̄ = 3,45), najmanj pa se strinjajo s trditvijo, 

ki pravi, da pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujejo tudi drugi zaposleni (x̄ = 2,87).  

V javnem socialnovarstvenem zavodu, ki skrbi za nego in oskrbo starostnikov v 

institucionalni obliki in na domovih uporabnikov, je poslanstvo zelo definirano. Vizija in 

smernice za delovanje pa se spreminjajo in so del razvojne strategije zavoda. Iz odgovorov je 

razumeti, da si želijo sodelovati pri postavljanju razvojne vizije in strateških ciljev. 
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3.3.3 Vodstvo zavoda 

 

Slika 10: Vodstvo zavoda 

 

Vprašani se večinoma strinjajo, da zaposleni vedo, kaj se od njih pričakuje (x̄ = 4,08), niti 

strinjajo niti ne strinjajo pa se s trditvijo, ki pravi, da zaupajo vodstvu (x̄ = 3,33), da so z 

vodstvom zadovoljni (x̄ = 3,21), da od vodstva dobijo povratne informacije o opravljenem 

delu in rezultatih dela (x̄ = 3,20), da se vodstvo pogovarja z zaposlenimi o rezultatih dela (x̄ = 

3,10), da vodstvo ceni delo zaposlenih (x̄ = 3,04), da vodstvo sprejema predloge zaposlenih in 

jih upošteva pri delovanju (x̄ = 2,89), v povprečju pa se najmanj strinjajo, da vodstvo 

sprejema utemeljene pripombe glede svojega dela (x̄ = 2,88). Razveseljiv je pridobljeni 

podatek, da zaposleni večinoma vodstvu zaupajo, da so z vodstvom zadovoljni in da je pretok 

komunikacij o delu za večino sprejemljiv. Pozornost bo treba posvetiti sprejemanju 

predlogov, ki jih podajo vodjem zaposleni, in pripomb, ki jih imajo zaposleni glede dela 

vodij.  
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3.3.4 Delovne razmere in pogoji za delo 

 

Slika 11: Delovne razmere in pogoji za delo 

 

Vprašani se večinoma strinjajo, da svoje delo radi opravljajo (x̄ = 4,50), prav tako se 

večinoma strinjajo, da imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje (x̄ = 4,43), da je 

njihovo delo zanimivo (x̄ = 4,17), da so pri delu samostojni in svobodni (x̄ = 3,77). 

Anketiranci pa se v povprečju niti ne strinjajo niti strinjajo, da so pogoji dela dobri (x̄ = 3,50), 

da so normativi in standardi, ki jih morajo zaposleni doseči, realno zastavljeni (x̄ = 2,87), da 

od njih preveč pričakujejo (x̄ = 2,81), najmanj pa se strinjajo s trditvijo, ki pravi: 

»Pomanjkanje kadra zaradi vladne direktive po zmanjšanju zaposlovanja vpliva na slabši 

odnos do dela« (x̄ = 2,75).  
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3.3.5 Organizacijska klima 

 

Slika 12: Organizacijska klima 

 

Izpraševanci se v povprečju strinjajo, da o zavodu zunaj zavoda govorijo pozitivno (x̄ = 4,05), 

večinoma se strinjajo tudi, da so ponosni, da so zaposleni v zavodu (x̄ = 3,87). Niti se ne 

strinjajo niti se strinjajo, da bi se drugje zaposlili, če bi imeli možnost (x̄ = 3,05), da je 

komuniciranje med zaposlenimi na sproščeni in prijateljski ravni (x̄ = 3,05), da se konfliktne 

situacije vedno rešijo (x̄ = 2,89), da so zaposleni dobro obveščeni o dogodkih v zavodu (x̄ = 

2,89), da si zaposleni upajo odkrito izraziti svoje mišljenje (x̄ = 2,80), da je med sodelavci 

medsebojno zaupanje (x̄ = 2,76), najmanj pa se strinjajo s trditvijo, ki pravi, da je 

organizacijska klima v zavodu dobra (x̄ = 2,57). 

 



 

37 

3.3.6 Medsebojni odnosi 

 

Slika 13: Medsebojni odnosi 

 

Glede medsebojnih odnosov se anketiranci v povprečju najbolj strinjajo, da se s sodelavci 

dobro razumejo (x̄ = 4,05). S trditvijo, ki pravi, da si zaposleni medsebojno zaupajo, se niti ne 

strinjajo niti se strinjajo (x̄ = 3,14). Še nekoliko manj se strinjajo, da med vodstvom in 

zaposlenimi prevladujejo dobri odnosi (x̄ = 2,75), najmanj pa se strinjajo s trditvijo, ki pravi, 

da lahko na delovnem mestu sodelavcem zaupajo svoje osebne stiske (x̄ = 2,61). 
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3.3.7 Napredovanje, izobraževanje, usposabljanje 

 

Slika 14: Napredovanje, izobraževanje in usposabljanje 

 

Anketiranci se v povprečju niti ne strinjajo niti se strinjajo, da zaposleni predajajo znanje, 

pridobljeno z izobraževanji (x̄ = 3,25), sledi trditev »v zavodu imamo enake možnosti za 

izobraževanje« (x̄ = 3,01), še nekoliko manj se v povprečju strinjajo s trditvijo, da pri 

izobraževanju ali usposabljanju vodstvo upošteva želje zaposlenih (x̄ = 2,94), najmanj se 

strinjajo s trditvijo, ki pravi, da vsi zaposleni napredujejo pod enakimi pogoji (x̄ = 2,73). 
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3.3.8 Zadovoljstvo 

 

Slika 15: Zadovoljstvo 

 

Zadovoljstvo s posameznimi elementi so anketiranci ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 

pomeni »zelo nezadovoljen«, 5 pa »zelo zadovoljen«. V povprečju so anketiranci najbolj 

zadovoljni z delom, ki ga opravljajo (x̄ = 4,20), kar pomeni, da so v povprečju zadovoljni. 

Zadovoljni so tudi z delovnim časom (x̄ = 3,90), sodelavci (x̄ = 3,72), z delovnimi pogoji (x̄ = 

3,57), z neposrednimi nadrejenimi (x̄ = 3,57), s svobodo in samostojnostjo pri delu (x̄ = 3,55), 

z delovnimi razmerami (x̄ = 3,54). Srednje zadovoljni so z vodstvom (x̄ = 3,39), z vizijo oz. 

izdelanimi razvojnimi usmeritvami in smernicami za delovanje doma (x̄ = 3,34), z oceno 

uspešnosti (x̄ = 3,24), z organizacijo zavoda (x̄ = 3,22), z možnostjo dodatnega usposabljanja 

in izobraževanja (x̄ = 3,07), z delom v celoti (x̄ = 2,98), z informiranostjo glede poslovanja 

zavoda (x̄ = 2,98), s količino dela in obremenjenostjo (x̄ = 2,90), z možnostjo napredovanja (x̄ 

= 2,58), najmanj pa so zadovoljni s plačo (x̄ = 2,33). Splošno gledano je torej zadovoljstvo na 

vseh področjih dokaj visoko. Tu bi izpostavili predvsem nezadovoljstvo s plačo, ki je za 

najpreprostejša dela tako nizka, da lahko rečemo, da so ti zaposleni na robu preživetja. Tudi s 

sproščenim sistemom napredovanja v zadnjem obdobju se delavcem, uvrščenim v II. do IV. 

tarifni razred, novo določena plača ni bistveno zvišala. Zaposleni izražajo nezadovoljstvo z 

napredovanjem. 
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4 Predlogi za izboljšanje 

S terensko raziskavo smo ugotovili, da je v skupnem najbolje ocenjena dimenzija delovne 

razmere in pogoji za delo, in sicer s povprečno oceno 3,6. V splošnem je zadovoljstvo 

relativno visoko, saj dosega povprečno oceno 3,30. V tej dimenziji so zaposleni izpostavili 

nezadovoljstvo s plačo. Najslabše ocenjena pa je bila dimenzija napredovanje, izobraževanje 

in usposabljanje s povprečno oceno 2,98. Na tem področju bi predlagali izboljšave. V 

nadaljevanju se bomo dotaknili vseh dimenzij in pri vsaki podali svoj predlog za izboljšanje. 

Pri dimenziji vizija in poslanstvo zavoda smo ugotovili, da so zaposleni dobro seznanjeni z 

vizijo doma in smernicami za delovanje. Strinjajo se, da ima zavod jasno oblikovano 

poslanstvo, kar je pohvalno. Največ nestrinjanja je bilo pri postavki, da pri postavljanju ciljev 

poleg vodij sodelujejo tudi drugi zaposleni. Vodstvu bi predlagali, da svoje zaposlene čim 

bolj vključi v tim, ki sooblikuje predloge za izboljšanje storitev in soustvarja vizijo. 

Zaposlenim je treba predstaviti osnutek razvojne vizije in strateških ciljev ter jim na zborih 

delavcev ali v internem glasilu ponuditi možnost vplivanja na spremembe v organizaciji, 

povabiti bi jih morali k sodelovanju pri soustvarjanju skupne prihodnosti, kjer bi lahko izrazili 

svoje ideje, videnja in izboljšave.  

Dimenzija vodstvo zavoda je po skupni oceni nekje v sredini. Zaposleni vedo, kaj se od njih 

pričakuje, vodstvu večinoma zaupajo in so z njim zadovoljni. Kar najbolj se ne strinjajo s 

trditvijo, da vodstvo sprejema utemeljene pripombe o svojem delu, in trditvijo, da vodstvo 

sprejema predloge zaposlenih in jih upošteva pri delovanju. Dom upokojencev Kranj naj bi 

našel načine, kako k soodločanju o pomembnih zadevah vključiti zaposlene. Zavedali naj bi 

se, da so zaposleni tisti, ki neposredno delajo s stanovalci in uporabniki v posameznih enotah 

in imajo drugačen vpogled v delovno okolje kot vodilni kader. Priporočljiva so dnevna 

srečanja vodij in zaposlenih na raportih in tedenskih ali vsaj mesečnih sestankih v posameznih 

enotah. Redni tedenski kolegiji vodstvenega kadra naj se nadaljujejo, prav tako mesečni 

strokovni (razširjeni) kolegiji, kjer sodelujejo tudi drugi strokovni sodelavci. Z rednim 

obveščanjem o novostih in pretokom informacij se krepi zaupanje med sodelavci in vodji. 

Vodstveni kader posameznih enot naj bi se pogovoril z zaposlenimi v obliki individualnih 

razgovorov, ki so lahko večkrat letno in na manj uradnem nivoju. 

Najbolje ocenjena dimenzija je bila delovne razmere in pogoji za delo, kjer smo prišli do 

rezultata, da zaposleni večinoma svoje delo radi opravljajo, jih zanima in imajo jasno 

predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje. Vsekakor bi pri tej dimenziji lahko povzeli, da so 

zaposleni z delovnimi razmerami in samimi pogoji za delo zadovoljni. Kot je iz odgovorov 

anketiranih zaposlenih razbrati, naj vladni ukrepi, ki v času recesije določajo zmanjšanje 

zaposlenih v javni upravi, ne bi vplivali na slabši odnos do dela. Delovne razmere so otežene 

zaradi omejitve števila zaposlenih in vse zahtevnejše nege (vse več nepomičnih stanovalcev, 

vse več stanovalcev z napredovalo demenco, menjave informacijsko-komunikacijske 
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tehnologije in stalne spremembe zakonodaje). Število zaposlenih pa naj bi se vsako leto 

zmanjšalo za 1 %.  

Ugotavljamo, da v organizaciji prevladuje starejši kader, od katerega se ne pričakuje manjša 

storilnost, nasprotno, zahteve so vse večje. V Domu upokojencev Kranj naj bi se sprijaznili s 

trenutnim stanjem, da bo država v teh težkih gospodarskih razmerah težko sprejela odločitev 

in povečala sredstva, ki jih daje za zagotovitev zdravstvene oskrbe v zavodih. Država 

zaostruje možnosti na vseh področjih, in to ne sme biti razlog, da ne bi iskali drugačnih 

razrešitev. Veliko stanovalcev je samoplačnikov in zavod bo moral del teh sredstev nameniti 

dvigu kakovosti delovanja zavoda in dodatnim zaposlitvam. 

Dimenzija organizacijska klima pa je bila med slabše ocenjenimi dimenzijami. Večina 

zaposlenih meni, da organizacijska klima v zavodu ni dobra. Nimajo občutka, da med 

sodelavci prevladuje medsebojno sodelovanje in zaupanje ter da lahko odkrito izrazijo svoje 

mnenje. Menimo, da je velika odgovornost pri vzpostavljanju, vzdrževanju in nadgradnji 

organizacijske klime na vodstvu. Managerji na višji, srednji in spodnji ravni organiziranosti 

naj bi imeli pri tem enako pristojnost in odgovornost. Za izboljšanje organizacijske klime in 

dvig zadovoljstva zaposlenih naj bi v zavodu poskrbeli z veliko energije, časa in tehnike. 

Predlagamo, da se managerji usposabljajo in izobražujejo na področju komunikacije, 

medosebnih odnosov, dajanju podpore zaposlenim ter prepoznavanju pomembnosti 

zadovoljstva zaposlenih v povezavi z organizacijsko klimo.  

Pri dimenziji medsebojni odnosi se zaposleni najmanj strinjajo s trditvijo, da na delovnem 

mestu lahko zaupajo svoje osebne stiske, in s trditvijo, da med vodstvom in zaposlenimi 

prevladujejo dobri odnosi. Je pa večina odgovorila, da se s sodelavci dobro razume. Vodstvo 

naj bi svoja prizadevanja za izboljšanje organizacijske klime usmerilo v medsebojno 

sodelovanje med zaposlenimi, večjo komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi, da bi 

vodstvo prisluhnilo zaposlenim v težavah, konfliktnih situacijah in njihovim predlogom oz. 

izražanju osebnih mnenj posameznih delavcev. Demokratično vodenje, ki je podprto z 

razumevanjem in je humorno obarvano, lahko prinese boljše rezultate kot strogo avtokratsko 

vodenje. Ko damo zaposlenim možnost in priložnost, da soodločajo in soustvarjajo vizijo v 

delovnem okolju, kjer preživijo velik del svojega življenja, to pomeni krepitev medosebnega 

zaupanja in spoštovanja. To je tudi iztočnica za krepitev dvosmerne komunikacije, za pretok 

informacij in posledično večanje zadovoljstva med zaposlenimi. Vodstveni kader je treba 

usposobiti in izobraževati za pravilno ravnanje z ljudmi, nujno je pridobiti znanje za ravnanje 

z ljudmi. Poudariti je treba vsak pozitiven dogodek pri delu oziroma treba je najti priložnost 

za pohvalo. Če pride do napak, je treba ukrepati takoj, na primerni ravni, tako, da ne 

dvigujemo glasu, in poiskati skupno rešitev …. 

Predzadnja dimenzija napredovanje, izobraževanje in usposabljanje je dosegla najslabše 

rezultate. Zaposleni menijo, da ne napredujejo vsi pod enakimi pogoji, da vodstvo ne  
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upošteva želja zaposlenih po izobraževanju in usposabljanju. Veliko jih tudi meni, da nimajo 

vsi v zavodu enakih možnosti za izobraževanje in usposabljanje. V zavodu je treba ugotoviti, 

kako zaposleni razumejo sistem nagrajevanja. Državni organi naj bi bili tisti, ki s predpisi 

določajo kriterije in merila za napredovanje in delovno uspešnost. Za zaposlene je bil prejšnji 

sistem napredovanja in dodeljevanja delovne uspešnosti bolj motivacijsko naravnan. 

Napredovanje se je ugotavljalo trikrat letno, vsako leto so imeli priložnost napredovati, če so 

dosegli zadostno število točk, prav tako je bila delovna uspešnost mesečno, četrtletno ali letno 

dodeljena glede na dodeljeno oceno. Od leta 2008 naprej, ko je javni sektor prešel na novi 

plačni sistem, in sicer s količnikov na plačne razrede in na letno ocenjevanje, ki je na podlagi 

treh ocen omogočilo napredovanje, toda ne vsem, je to povzročilo veliko nerazumevanja med 

zaposlenimi. Obstaja verjetnost, da zaposleni ne razumejo sistema napredovanja in ocen 

uspešnosti, kar pri njih povzroča nezadovoljstvo. Nujno je treba vsakemu zaposlenemu 

razložiti sistem napredovanja, razlike med starim in novim sistemom, razloge, zaradi katerih 

se v nekaterih obdobjih ni napredovalo, in razložiti posamezne kriterije, na podlagi katerih se 

dodeli ocena. 

Predlagali bi, da se skupaj z zaposlenim izdela individualni karierni načrt za vsakega 

posameznika, ki naj poleg že znanega o zaposlenem vsebuje ocene uspešnosti preteklih let, 

načrte za prihodnost, oceno vodje, želje glede izobraževanja in usposabljanja ter smotre in 

cilje zaposlenega. Skupaj bi bilo treba preučiti možnosti za napredovanje, poročati o 

morebitnih težavah pri delu, preučiti možnosti rotacij v enoti ali v drugih enotah v okviru 

zakonskih možnosti. 

V Domu upokojencev Kranj je treba izdelati model permanentnih izobraževanj in 

usposabljanj vodij na področju komunikacije, ustvarjanja nekonfliktnih situacij med 

zaposlenimi, ustvarjanja pozitivnih medosebnih odnosov, usmerjanja v nedenarne stimulacije 

oziroma nagrade.  

Na koncu smo raziskovali zadovoljstvo na splošno in ugotovili, da so sodelavci najmanj 

zadovoljni s plačo, možnostmi za napredovanje, s količino dela in obremenjenostjo ter 

informiranostjo o poslovanju zavoda. Zadovoljstvo zaposlenih ni niti slabo niti dobro. Najbolj 

so zaposleni zadovoljni z delom, ki ga opravljajo, delovnim časom, sodelavci in delovnimi 

pogoji. Vodstvo namenja velik del sredstev in si prizadeva za dobre delovne razmere, sodobne 

delovne pripomočke, ergonomsko ustrezno delovno okolje. Treba bi bilo dati pobude za 

sistemski pristop k spremembam plač na ravni države, za sistem napredovanj, preučitev 

posameznih delovnih procesov in normativov. Nekaj sprememb za zaposlene na nižje 

plačanih delovnih mestih bi vodstvo lahko naredilo tudi pri sistemizaciji, tako da se preuči 

uvrstitev teh delovnih mest v bolje plačane tarifne skupine. 

Vodstvu bi predlagali, naj takoj pristopi k predlaganim spremembam in tovrstne ankete izvaja 

vsaj enkrat letno. Vprašalniki se lahko prilagajajo glede na izkazane potrebe ali se izvajajo 

tudi individualno.  
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Vodstvu bi tudi predlagali, da se sprejme interni akt, ki bo določal način merjenja 

zadovoljstva in delovne klime na prostovoljni bazi. Z zavzetim pristopom k izboljševanju 

klime in zadovoljstva je vodstvo na dobri poti, da se slabše ocenjena področja skupaj z 

zaposlenimi izboljšajo, kar je bil tudi eden izmed osnovnih ciljev naše diplomske naloge. 
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5 Sklep 

V današnjih, še vedno lahko rečemo kriznih časih, smo priča nenehnim spremembam na vseh 

področjih delovanja. Vse več je zahtev po večji učinkovitosti, ustvarjalnosti, konkurenčnosti 

in ustvarjanju presežkov. Vsaka organizacija si želi biti najboljša, najuspešnejša in dosegati 

postavljene smotre in cilje. Vsem pa je enako, da je treba slediti razmeram v družbenem 

okolju in se prilagajati spremembam.  

Izbrana organizacija je javni zavod v okviru javnega sektorja, ki si zadnja leta prizadeva 

povečati učinkovitost in izboljšati poslovanje. Ker je izbrana organizacija posredni 

proračunski porabnik in večino sredstev ustvarja sama iz naslova oskrbnin in sredstev, 

pridobljenih iz naslova tržne dejavnosti, ima večje možnosti vlaganja v ljudi, to je v 

zaposlene. V Domu upokojencev Kranj se namreč zavedajo, da so ključni pri njihovi osnovni 

dejavnosti, ki je skrb za starejše, zaposleni. In to zadovoljni zaposleni.  

Namen vodij posameznih organizacijskih enot (referata, službe oddelka ipd.) naj bi bilo 

spoznanje, da je vodenje delo z ljudmi, da je pomembno, da so postavljeni okvirni smotri in 

jasni cilji, ki so zaposlenim predstavljeni razumljivo in sprejemljivo. Pomembno je, da znamo 

navdušiti sodelavce za sodelovanje in jim dati možnost soodločanja pri delu, kjer je to 

dopustno.  

V diplomski nalogi smo ugotovili, da je organizacijska klima v Domu upokojencev Kranj na 

primerni ravni in da so zaposleni v Domu upokojencev Kranj v povprečju zadovoljni. 

Odgovorna oseba v izbrani organizaciji naj bi bila tista, ki bo izdelala smernice za izboljšanje 

zadovoljstva zaposlenih na področjih oziroma dimenzijah, kjer je zdaj zaslediti negativen 

odziv. Vodstveni kader je treba usposabljati in izobraževati za prijazno vodenje zaposlenih 

različnih generacijskih skupin, skupinsko delo, saj je sodelovanje s sodelavci eden izmed 

pogojev za uspešnost vsake organizacije. 

Zavodu naj bo namen in cilj, da nadgradi vlaganja v izboljšanje organizacijske klime in 

ustvarjanje višjega nivoja zadovoljstva ter pripadnosti zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih in 

pozitivna klima se namreč odražata v družbenem okolju, kar je še kako pomembno v 

dejavnosti, ki jo izvaja Dom upokojencev Kranj. Ker se organizacijska kultura in zadovoljstvo 

stalno spreminjata, menimo, da bi organizacija z vsakoletnim izvajanjem merjenja 

organizacijske klime in zadovoljstva lahko izvedla primerjavo rezultatov glede na pretekla 

merjenja in tako sledila mnenju zaposlenih in trajno načrtovala izboljšave v delovanju. 

Zavedali naj bi se, da je vodenje sodelavcev težavno in zahteva nenehno prilagajanje pri 

ravnanju z njimi. Pred managerji in drugimi zaposlenimi sodelavci je izziv, da se z nenehnimi 

spremembami srečujejo s sodelovanjem, razumevanjem in empatijo. Nujno je nenehno 

izboljševanje tudi vseh preostalih dejavnikov organizacijske klime, ki prispevajo k večjemu 
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zadovoljstvu zaposlenih, boljši uspešnosti podjetja ali druge organizacije in trajnostnemu 

razvoju družbe. 
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PRILOGE  

Priloga 1 Anketni vprašalnik za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih 

 

 



 



Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE  

ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 

Spoštovani, 

sem Maja Gale, absolventka Fakultete za management v Kopru. Za svojo diplomsko nalogo 

sem se odločila z vašo pomočjo raziskati in analizirati organizacijsko klimo ter zadovoljstvo 

zaposlenih v Domu upokojencev Kranj. V ta namen, sem sestavila anonimni anketni 

vprašalnik, ki je pred vami.  

Prosim vas, da na postavljena vprašanja odgovarjate iskreno, ker bom le tako pridobila realno 

sliko. Za vaše odgovore in vaš čas se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. Prosim, da 

izpolnjene anketne vprašalnike oddate najpozneje do nedelje, 17. aprila 2016, v za to 

namenjene škatle (v ZNE, v PND, Enoti Prehrana in/ali v recepciji). 

Maja Gale 

SPLOŠNI PODATKI O ANKETIRANCU 

1. Spol anketiranca: 

a) Ženski 

b) Moški 

 

2. Starost anketiranca: 

a) Do 25 let 

b) 26–30 let 

c) 31–40 let 

d) 41–50 let 

e) Nad 50 let 

 

3. Delovna doba v Domu upokojencev: 

a) Do 2 leti 

b) 2–5 let 

c) 5–10 let 

d) 10–20 let 

e) Nad 20 let 

 

4. Stopnja izobrazbe: 

a) Dveletna srednja šola ali manj 

b) Poklicna 

c) Srednja šola 

d) Višja šola 

e) Visoka šola in več 
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Prosim, da z navedeno lestvico izrazite svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s posameznimi 

trditvami tako, da obkrožite samo eno številko od 1 do 5. 

1 

Sploh se ne 

strinjam 

2 

Deloma se 

strinjam 

3 

Niti da niti 

ne 

4 

Večinoma se 

strinjam 

5 

Popolnoma se 

strinjam 

 

1. VIZIJA IN POSLANSTVO ZAVODA 

1 Zavod ima jasno oblikovano poslanstvo 1 2 3 4 5 

2 Seznanjeni smo z vizijo doma in smernicami za delovanje 1 2 3 4 5 

3 
Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi drugi 

zaposleni 
1 2 3 4 5 

 

2. VODSTVO ZAVODA 

1 
Vodstvo sprejema predloge zaposlenih in jih upošteva pri 

delovanju 
1 2 3 4 5 

2 Vodstvo se pogovarja z zaposlenimi o rezultatih dela 1 2 3 4 5 

3 
Vodstvo sprejema utemeljene pripombe glede svojega 

dela 
1 2 3 4 5 

4 Vodstvo ceni delo zaposlenih 1 2 3 4 5 

5 Zaposleni jasno vemo, kaj se od nas pričakuje pri delu 1 2 3 4 5 

6 
Od vodstva dobimo povratne informacije o opravljenem 

delu in o rezultatih dela 
1 2 3 4 5 

7 Vodstvu zaupam 1 2 3 4 5 

8 Z vodstvom sem zadovoljen 1 2 3 4 5 

 

3. DELOVNE RAZMERE IN POGOJI ZA DELO 

1 
Pomanjkanje kadra zaradi vladne direktive po zmanjšanju 

zaposlovanja vpliva na moj slabši odnos do dela 
1 2 3 4 5 

2 Normativi in standardi, ki jih moramo zaposleni doseči, 1 2 3 4 5 
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so realno zastavljeni 

3 Moje delo je zanimivo 1 2 3 4 5 

4 Svoje delo rad opravljam 1 2 3 4 5 

5 Pogoji dela so dobri 1 2 3 4 5 

6 Pri delu sem samostojen in svoboden 1 2 3 4 5 

7 
Imam jasno predstavo o tem, kaj se pri delu pričakuje od 

mene 
1 2 3 4 5 

8 Od mene se preveč pričakuje 1 2 3 4 5 

 

4. ORGANIZACIJSKA KLIMA 

1 
Komuniciranje med zaposlenimi je na sproščeni in 

prijateljski ravni 
1 2 3 4 5 

2 Zaposleni smo dobro obveščeni o dogodkih v zavodu 1 2 3 4 5 

3 Ponosen sem, da sem zaposlen v zavodu 1 2 3 4 5 

4 Konfliktne situacije se vedno rešijo 1 2 3 4 5 

5 Med sodelavci je medsebojno sodelovanje in zaupanje 1 2 3 4 5 

6 Zaposleni si upamo odkrito izraziti svoje mnenje 1 2 3 4 5 

7 Organizacijska klima v zavodu je dobra 1 2 3 4 5 

8 Zunaj zavoda govorim o njem pozitivno 1 2 3 4 5 

9 Če bi imel možnost, bi se drugje zaposlil  1 2 3 4 5 

 

5. MEDSEBOJNI ODNOSI 

1 S sodelavci se dobro razumem 1 2 3 4 5 

2 Zaposleni si medsebojno zaupamo 1 2 3 4 5 

3 Na delovnem mestu lahko zaupam svoje osebne stiske 1 2 3 4 5 

4 Med vodstvom in zaposlenimi prevladujejo dobri odnosi. 1 2 3 4 5 
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6. NAPREDOVANJE, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 

1 
Zaposleni si predajamo znanje, pridobljeno z 

izobraževanji 
1 2 3 4 5 

2 Vsi v zavodu imamo enake možnosti za izobraževanje 1 2 3 4 5 

3  Vsi napredujemo pod enakimi pogoji 1 2 3 4 5 

4 
 Pri izobraževanju ali usposabljanju vodstvo upošteva 

želje zaposlenih 
1 2 3 4 5 

*Zapis v moški slovnični obliki velja za ženske in moške. 

 

Prosim, da z navedeno lestvico izrazite svoje zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo s 

posameznimi trditvami tako, da obkrožite samo eno številko od 1 do 5. 

1 

Zelo 

nezadovoljen 

2 

Nezadovoljen 

3 

Srednje 

zadovoljen 

4 

Zadovoljen 

5 

Zelo zadovoljen 

 

7. VAŠE ZADOVOLJSTVO: 

z delom ki ga opravljate 1 2 3 4 5 

z delovnim časom 1 2 3 4 5 

s sodelavci 1 2 3 4 5 

z neposrednimi nadrejenimi 1 2 3 4 5 

z vodstvom 1 2 3 4 5 

z delovnimi pogoji 1 2 3 4 5 

z delovnimi razmerami 1 2 3 4 5 

z organizacijo zavoda 1 2 3 4 5 

s plačo 1 2 3 4 5 

z možnostmi za napredovanje 1 2 3 4 5 

s svobodo in samostojnostjo pri delu 1 2 3 4 5 

s količino dela in obremenjenostjo 1 2 3 4 5 
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z oceno uspešnosti 1 2 3 4 5 

z vizijo doma oz. z izdelanimi razvojnimi 

usmeritvami in smernicami za delovanje doma 
1 2 3 4 5 

z informiranostjo glede poslovanja zavoda 1 2 3 4 5 

z možnostjo dodatnega usposabljanja in 

izobraževanja 
1 2 3 4 5 

v celoti 1 2 3 4 5 

 

8. Če želite v zvezi z zadovoljstvom zaposlenih ali organizacijske klime v domu 

dodati še kaj, vas prosim, da to opišete na spodnjih vrsticah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


