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POVZETEK 

V današnjem času hitrih sprememb, tako v družbenem kakor v gospodarskem pomenu, 
preživijo in lahko stremijo k uspehu le tiste organizacije, ki so pripravljene na spremembe in 
nove izzive. Da se bi organizacije obdržale v igri, ki se odvija na konkurenčnem trgu, so 
primorane razvijati delavce, ki se bodo sposobni soočiti s hitrim razvijanjem tehnologije. Še 
največji izziv pa je te delavce obdržati v organizaciji. Predvsem občutljivo je zadnje čase 
področje javnega sektorja. S sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ se je večini 
javnim uslužbencem znižal osebni dohodek itd. Prav slednjim se na trgu nejavnih služb 
ponujajo številne druge možnosti, vendar osebni dohodek postaja vse manj pomemben 
dejavnik pri izbiri novih zaposlitev oziroma pri odhajanju iz organizacij. Javne organizacije 
morajo ustvariti tako delovno okolje, ki bo zaposlene, navkljub spremembam v zakonodaji, 
znalo spodbujati k maksimiziranju njihovih potencialov in jih obdržati v organizaciji. Ker 
zaposleni kar tretjino svojega časa preživimo v službi, mora delodajalec poskrbeti, da se vsak 
delavec na delovnem mestu in pri delu počuti kar se da dobro, kar vpliva na njegovo vzdušje 
in zadovoljstvo. Prav to pa proučuje organizacijska klima. 

Ključne besede: organizacijska klima, vzdušje, zadovoljstvo zaposlenih, javni zavod. 

SUMMARY 

In the present time of rapid changes, in social as in economic terms, can survive and strive for 
success only those organizations that are ready for changes and new challenges. Organizations 
that would be sustained in a game that takes place in a competitive market are forced to 
develop workers, who will be able to cope with the rapid development of technology. The 
biggest challenge is to keep these workers in the organization. Lately, the field of the public 
sector is especially sensitive. With the adoption of the Fiscal Balance Act the personal income 
of the majority of civil servants dropped etc. They are the one who are being offered many 
other options and solutions in the private market services, however, the personal income is 
becoming a less important factor when looking for a new job or when leaving the 
organization. Public organizations should create such a working environment, that would 
despite changes in the legislation motivate employees to express their potential and that 
would be able to keep them in the organization. Employees spend a third of their time in the 
office, so the employer shall ensure that each worker feels at work as good as possible, which 
affects his mood and satisfaction. This is the subject of organizational climate studies.  

Keywords: organizational climate, atmosphere, employee satisfaction, public institution. 
 
UDK: 005.32:347.195(043.2) 
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1 UVOD 

1.1   Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Zaposleni smo v današnjem času zaradi nizkih osebnih dohodkov in slabšanja kupne moči  
čedalje bolj pod psihičnim pritiskom in stresom. Posameznikov odnos z nadrejenim in s 
sodelavci ter občutek pripadnosti organizaciji so tista dejstva, ki vplivajo na to, da službo 
sprejemamo kot nekaj več kot samo način do zaslužka. Iz izkušenj vemo, da vsak občuti 
zadovoljstvo ob dobro opravljenem delu. Naše zadovoljstvo je tem večje, če ta občutek 
delimo še z nekom, ki nam je blizu oziroma z njim delamo, ter ob pohvali sodelavcev, 
predvsem nadrejenih. S tem podzavestno ugodno vplivamo na ostale sodelavce. Zaposleni, ki 
imajo dobre odnose, nedvomno dosegajo boljše rezultate, njihova storilnost in kreativnost je 
večja, predvsem pa čutijo zvestobo do organizacije. Verjamejo v njeno vizijo, v vrednote in 
cilje in si želijo biti še uspešnejši. Tako krepijo ugodno organizacijsko vzdušje, dvigujejo 
ugled organizaciji in prinašajo pozitivno poslovanje in dobiček. Obratno so nezadovoljni 
zaposleni pri delu vedno manj učinkoviti, vzpostavljajo se napeti medsebojni odnosi, kar 
negativno vpliva na uspešnost organizacije. Zaradi tega mora organizacija poskrbeti za 
ugodno vzdušje zaposlenih, za spodbujanje dobre, pozitivne klime.  
 
S klimo označimo »vzdušje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih 
dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vpliva na obnašanje ljudi 
in uporabo njihovih zmožnosti. Klima je torej skupno ime za način obnašanja ljudi in 
zaznavanje medsebojnih odnosov, ki ima zaznavno posledico« (Lipičnik 1999, 198–199). 

  
Ko je organizacija v težavah, je spreminjanje obstoječe klime nujnost. Njeno spreminjanje pa 
je trd oreh, kajti zaposleni se klime v bistvu ne zavedamo.  

 
»Da bi lahko spreminjali neustrezno in nezaželeno klimo, bi jo morali najprej preučiti. 
Nezaželenost klime je pri tem določena z nezaželenim vedenjem ljudi. Preučiti klimo pomeni 
ugotoviti vzroke za njen nastanek in posledice, ki jih ima na vedenje ljudi« (Lipičnik in 
Mežnar 1998, 75). 

 
Za vodstvo je pomembno ugotoviti, katere dimenzije organizacijske klime so tiste, s katerimi 
je možno kar najbolje opisati obstoječo klimo v organizaciji. Kajti klima, ki v eni organizaciji 
prispeva k visoki učinkovitosti, lahko v drugi organizaciji prinaša drugačne, popolnoma 
nasprotne rezultate. Z merjenjem njenih dimenzij želimo ugotoviti, ali je klima slaba, 
zadovoljiva ali dobra. Meritve nam hkrati ponujajo odgovor, kakšna je stopnja zadovoljstva.  

 
»Zadovoljstvo so čustvene zaznave zaposlenih, kako ti dojemajo lastno organizacijo ter kako 
dojemajo svoje možnosti in pogoje dela. Zadovoljstvo zaposlenih tako lahko razumemo kot 
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zadovoljevanje potreb in izpolnjevanje pričakovanj zaposlenih pri uresničevanju osebnih in 
skupnih ciljev« (Vrčko idr. 2004, 336). 

 
Zadovoljstvo torej vpliva na to, kako zaposleni zaznavajo in doživljajo organizacijsko klimo 
in obratno. Dejavnika sta torej povezana.  

 
Naloga vodstva je upravljati organizacijo tako, da bodo spremembe v organizaciji in vplivi iz 
okolja ugodni za njen razvoj in dvigovali njen ugled, krepili njeno učinkovitost, uspešnost in 
konkurenčnost – vse to ob upoštevanju, da je intelektualni kapital njen najpomembnejši in 
gonilni člen. Le zaposleni lahko namreč organizacijo ločijo od ostalih, vse drugo je mogoče 
posnemati. V času hitrega napredka tako na družbenem kot tudi na gospodarskem področju 
vlaganje samo v tehnologijo ni dovolj. Dolgoročno uspešnost in učinkovitost organizacije 
lahko dosežemo le z usmerjenostjo k intelektualnemu kapitalu organizacije, to je 
zaposlenemu. 

 
Izobraženi, usposobljeni in motivirani zaposleni so konkurenčna prednost organizacije. 
Njihovo zadovoljstvo vpliva na to, da delajo več in bolje, da ugodno vplivajo na ostale 
zaposlene, kar povečuje delovno storilnost v celotni organizaciji. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Na osnovi lastnih opažanj v proučevani organizaciji prevladujeta nezadovoljstvo in slabo 
vzdušje.    
           
Prav zaradi tega je namen tega diplomskega dela proučiti organizacijsko klimo in 
zadovoljstvo zaposlenih v Regionalnem RTV centru Koper - Capodistria. Pri tem bomo 
dejavnik zadovoljstva proučili ločeno na ravni televizije in radia.  
 
Cilj diplomske naloge je kar se da temeljito spoznati pojem organizacijske klime in njene 
posamezne dimenzije, kako merimo in spreminjamo klimo ter povezanost klime z 
zadovoljstvom. Pri tem si bomo pomagali z vprašalnikom SiOK, ki ga bomo razdelili vsem 
redno zaposlenim v proučevani organizaciji. S  pomočjo ankete bomo raziskali organizacijsko 
klimo in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji ter ugotavljali dejansko stanje. Ugotavljali 
bomo medsebojno povezanost teh dveh dejavnikov, katere dimenzije klime so najbolj 
kritične, katere se medsebojno povezujejo, prepletajo in vplivajo druga na drugo ter v največji 
meri vplivajo na organizacijsko klimo. Pridobljeni rezultati bodo pripomogli k ugotavljanju,  
kje so prednosti in kje slabosti upravljanja vzdušja oziroma zadovoljstva zaposlenih. Vodstvu 
bomo predlagali, katere izboljšave pri ravnanju z zaposlenimi so nujne za njihovo dobro 
počutje s ciljem, da bi se doseglo prijetnejše počutje v delovnem okolju in hkrati povečala 
uspešnost ter konkurenčnost organizacije.  
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1.3  Predvidene metode za doseganje ciljev 

Teoretični del diplomske naloge bo temeljil na analizi, dokumentiranju, klasifikaciji in 
povzemanju dejstev iz strokovne literature, virov ter člankov domačih in tujih avtorjev s 
področja organizacijske klime in zadovoljstva. Uporabili bomo metodo deskripcije in 
komparativno metodo, s katero bomo analizirali in primerjali različna mnenja posameznih  
avtorjev. Pri tem se bomo opirali na metodo sinteze in povzemali bistvo. V empiričnem delu 
bomo uporabili kvantitativno metodo zbiranja primarnih virov podatkov. Kot osnova za delo 
nam bo služila anketa oziroma vprašalnik. Rezultate, ki jih bomo pridobili na osnovi 
vprašalnikov, bomo z analitičnim pristopom analizirali s pomočjo statističnih metod. 
Rezultate bomo interpretirali in uporabili komparativno metodo za primerjavo pridobljenih 
podatkov. V zaključnem delu bomo uporabili sintezo, da bi povzeli bistvo celotne diplomske 
naloge. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge  

Diplomska naloga temelji na predpostavkah, da je vzdušje v proučevani organizaciji slabo, da 
sta proučevana dejavnika edini spremenljivki, ki vplivata na vzdušje zaposlenih in sta 
povezana ter da bo vzorec dovolj velik in izbran tako, da bo predstavljal dejansko populacijo 
zaposlenih v organizaciji in s tem zagotavljal zanesljivost raziskave. 

Pri obravnavanju oziroma raziskovanju proučevane problematike predvidevamo omejitve, kot 
so bojazen, da so zaposleni že naveličani vseh raziskav, ki se izvajajo v izbrani organizaciji, 
in da zaradi tega ne bodo dovolj motivirani za sodelovanje pri anketi ter da pri proučevanju 
strokovne literature omenjene tematike ne bomo proučili dovolj dobro in da ne bomo 
sposobni vodstvu organizacije podati uporabnih in smiselnih predlogov za izboljšanje 
trenutnega stanja. 
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2  ORGANIZACIJSKA KLIMA 

2.1   Opredelitev pojma organizacijske klime 

Ko v organizaciji nekoga zaposlimo, ga izberemo na osnovi dokazil o izobrazbi in delovnih 
izkušnjah. Pomembna so tudi priporočila o tem, kako uspešen, vesten je bil na drugem 
delovnem mestu, s katerimi delovnimi vrlinami se lahko izkaže – če je že bil v delovnem 
razmerju v drugi organizaciji. Pomembno je tudi, kakšno je bilo njegovo vedenje v delovni 
enoti oziroma skupini, v kateri je deloval, in ali je bilo vedenje takšno, kakršno se je od njega 
pričakovalo. Kljub odličnemu priporočilu ne moremo biti popolnoma gotovi, da se bo ta isti 
zaposleni vedel v drugi, v naši organizaciji, povsem enako uspešno. Vedenje je odvisno od 
številnih dejavnikov, ki jih ob zaposlitvi posameznika ne moremo predvideti. Eden takih 
dejavnikov, ki na to vpliva, je tudi organizacijska klima (Lipičnik in Mežnar 1998, 73). 

 
V strokovni literaturi smo zasledili veliko pojmov, ki označujejo klimo v organizaciji, kot so: 
delovno ozračje, delovno vzdušje, kultura v organizaciji, osebnost organizacije itd. Vsem pa 
je skupno to, da proučujejo vpliv organizacije na vedenje njenih zaposlenih in opisujejo 
vzdušje organizacije. V naši diplomski nalogi bomo uporabljali pojem organizacijske klime. 
Literatura nam ponuja različne definicije proučevanega pojma. 

 
»V najbolj posplošenem smislu nam organizacijska klima predstavlja organizacijsko 
razpoloženje, ki se odraža v načinu delovanja organizacije, v splošnem vzdušju, v načinu 
vedenja posameznikov v organizaciji«, o tem meni Mihaličeva (2007, 4). 

 
Nadaljuje, da lahko »organizacijsko klimo definiramo kot tako imenovano psihološko 
izgradnjo sistema, ki opredeljuje trenutne lastnosti organizacije in ki se izraža preko 
percepcije sistema s strani svojih pripadnikov« (Mihalič 2007, 7). 
 
»Za organizacijsko klimo lahko rečemo, da je skupno ime za način vedenja ljudi in 
zaznavanje medsebojnih odnosov«  (Ivanko in Stare 2007,121–122). 

            Organizacijska klima  »vpliva na vedenje posameznika in skupine v organizaciji. Predstavlja 
niz predpostavk, verovanj, vrednot in norm, ki jih imajo zaposleni v organizaciji. Je 
neoprijemljiva, toda prisotna v delovnem okolju« (Biro Praxis 2007, 3). 

            Lipičnik in Mežnar (1998, 73) pravita, da klima »zajema tiste značilnosti, ki vplivajo na 
vedenje ljudi v  organizaciji in zaradi katerih se organizacije med seboj razlikujejo«. 

Iz spoznanih pojmovanj organizacijske klime lahko ugotovimo, da je vzdušje pomemben 
dejavnik vsake organizacije in da se oblikuje preko organizacijske klime, ki jo zaposleni 
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občutijo. Klima organizacije pa hkrati vpliva tudi na njihovo vedenje. Njen pomen zahteva 
njeno proučevanje. 

2.2   Proučevanje organizacijske klime  

»Proučevanje organizacijske klime je pomembno zaradi njenega vpliva na organizacijsko 
učinkovitost kakor tudi zaradi njenega odnosa do posameznikove motivacije in vedenja« 
(Biro Praxis 2007, 3). 

 
Organizacije se organizacijske klime in njenega vpliva na zaposlene ter posledično na 
uspešnost podjetja zavedajo takrat, ko nekaj v organizaciji ne gre, ko je organizacija 
neučinkovita, neuspešna. Do tedaj se klime niti ne zavedajo. Tako klimo označimo za 
nezaželeno, saj je odraz nezaželenega vedenja zaposlenih oziroma se zaposleni vedejo 
drugače od našega pričakovanja. Prav zaradi tega, ker pomembno vpliva na uspešnost 
organizacije in na doseganje zastavljenih ciljev, je smiselno ugotavljati, ali je klima v 
organizaciji ugodna ali ne. 

 
To dosežemo tako, da  ugotavljamo njene značilne dimenzije in njihov vpliv na vedenje ljudi 
oziroma ugotavljamo »uporabo njihovih zmožnosti« (Lipičnik in Mežnar 1998, 75). 

2.3 Dimenzije organizacijske klime  

Dimenzije organizacijske klime so tisti dejavniki, ki oblikujejo določeno organizacijsko 
klimo. Vsak zaposleni organizacijo doživlja na poseben način, zato nas pri raziskavi klime ne 
zanimajo vse okoliščine tega posameznikovega doživljanja. Zaradi tega se je smiselno omejiti 
na posamezne okoliščine, ki predstavljajo dele klime. Klima in dimenzije, ki jo odražajo, so v 
organizaciji vedno prisotne. Tako predpostavljamo, da je neka dimenzija v organizaciji 
prisotna. Ugotoviti moramo le, kakšna je. Pri tem moramo dobro razmisliti, katere dimenzije 
so za našo organizacijo pomembne oziroma katere nas zanimajo. 
 
V nadaljevanju bomo predstavili tiste, ki so zajete v projektu SiOK. 

 2.3.1   Odnos do kakovosti 

V javnem sektorju namesto kontrole kakovosti končnega proizvoda govorimo o zagotavljanju 
kakovosti. Nanjo s svojim delom vplivajo vsi zaposleni v organizaciji. 

 
Černetič  (2007, 299–300) meni, da kakovost za organizacije ne predstavlja samo 
konkurenčne prednosti, temveč tudi nujnost, saj svetovne zakonske zahteve poleg ekoloških 
kriterijev določajo tudi vse ostrejše kakovostne kriterije. Pravi, da je »nujna vpeljava 
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standardov kakovosti, kot so npr. ISO-standardi, evropska nagrada kakovosti WQA, zato se s 
to dimenzijo organizacijske klime poskuša ugotoviti, ali se zaposleni zavedajo, da so vpliven 
in odgovoren člen tako pri ravnanju z okoljem kot pri doseganju standardov kakovosti«. 
 
Zupanova (2001, 35) prav tako daje velik pomen kakovosti, ko pravi, »da se v svetu vse bolj 
uveljavlja program celovitega obvladovanja kakovosti TQM, ki postavlja v središče dogajanja 
zaposlene, ki lahko najbolj prispevajo k zagotavljanju kakovosti«. 

 
Mihaličeva (2006, 261–262) navaja, da se kakovost meri preko ponosa zaposlenih na ravni 
kakovosti opravljenih del in nalog in preko prizadevanja zaposlenih za čim bolj kakovostno 
opravljanje del ter poznavanja kriterijev doseganja kakovosti. 

 
V okviru te dimenzije se ugotavlja tudi odnos zaposlenih do drugih sodelavcev in enot v 
organizaciji (Zupan 2001, 299). 

2.3.2 Inovativnost in iniciativnost  

Inovativnost. Lahko o njej sploh govorimo v javnem sektorju? Ali ni inovativnost prisotna le 
v gospodarstvu? Da bi odgovorili na ta vprašanja, je treba najprej ugotoviti pomen tega 
pojma. 

 
Inovativnost je povezana z inovacijo. Inovacija pa je pojem za prenovitev, za obnovo (Bunc 
2002, 192). Želja po osebni rasti in razvoju je naravno dana vsem ljudem. Zaposleni se 
dnevno srečujejo z novimi situacijami in iščejo nove načine, kako se spoprijeti s temi izzivi. 
Če so zaposleni dovolj inovativni, je tudi dovolj rešitev za izzive. Ker se s takimi izzivi 
spopadamo tudi v javnem sektorju, je smiselno sklepati, da je inovativnost prisotna tudi tu. 

 
O razsežnosti pojma inovativnosti govori tudi Mihaličeva (2006, 263), ko inovativnost 
opredeljuje kot intenziteto razmišljanja o načinih boljšega opravljanja dela, redno podajanje 
predlogov, idej in zamisli za izboljšave in pripravljenost za prevzemanje tveganj pri uvajanju 
lastnih idej ter kot vzpodbujanje zaposlenih k dajanju pobud in idej za izboljšave. 

 
Černetič (2007, 300) pravi, da je »v mednarodnem dokumentu o kakovosti poslovanja in 
izdelkov (ISO) med drugim tudi zapisano, da je inovativnost osnova konkurenčnosti, 
kakovosti življenja in preživetja«. 

 
Inovativnost ni le stvar vodstva, inovativni morajo biti vsi v organizaciji. Za to pa je nujna 
osebna iniciativnost. Biti iniciativen pomeni biti pobuden, biti spodbudljiv (Bunc 2002, 193).  
Iniciativnost zaposlenih bi lahko razlagali kot pripravljenost prispevati nove zamisli v dobro 
našega dela in v dobrobit organizacije. Spodbujanje ustvarjalnosti na vseh ravneh organizacije 
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je nujni pogoj za uspešno in konkurenčno delovanje. Organizacija, ki želi biti učinkovita, 
mora biti obenem tudi ustvarjalna, inovativna, mora znati izkoristiti prednosti ustvarjalnosti 
zaposlenih. Prav v javnem sektorju je ustvarjalnost, to je ustvarjalne in inovativne rešitve, 
težje doseči, zato jih je treba spodbujati vsaj s simboličnim nagrajevanjem oziroma pozitivno 
vrednotiti uspehe zaposlenih in skrbeti za njihovo učinkovito izobraževanje. Hkrati je treba 
doseči tako vzdušje v organizaciji, ki bo omogočalo sproščeno ustvarjanje izboljšav. 

2.3.3 Pripadnost organizaciji 

Danes smo priča nenehnemu gibanju ali mobilnosti družbe, prav tako mobilnosti zaposlenih. 
Ta je izrazitejša predvsem med mladimi. Konkurenca na trgu dela jim daje polje za tovrstno 
igro. Njihova ambicioznost jih vodi v iskanje vedno boljših delovnih mest, iščejo boljši 
zaslužek, boljše pogoje dela, predvsem pa nove izzive. Tako je postalo iskanje druge 
zaposlitve nekaj povsem običajnega, vsakdanjega. Organizacija pa si želi dobre delavce 
zadržati, saj zaposleni, ki se čutijo pripadne določeni organizaciji, delajo v dobrobit 
organizacije. Pri delu prevzemajo pobude, so zavzeti za delo in sodelujejo pri doseganju 
skupnih ciljev. Zaposleni, ki se ne čutijo pripadne podjetju, slej ko prej želijo zapustiti 
organizacijo. S tem pa s sabo odnesejo tako znanje kot tudi informacije. Postavlja se 
vprašanje, kako jih zadržati. Tu pa ima vodstvo organizacije pripravljeno igralno karto z 
imenom pripadnost. To je treba najprej pridobiti, nato pa jo krepiti in nazadnje zadržati. 
Zaposlenim je treba ponuditi nekaj več. Ponuditi jim je treba nekaj, kar organizacijo loči od 
konkurentov, nekaj kar bo zaposlene zadržalo. To lahko vodstvo doseže z višjo stopnjo 
njihovega zadovoljstva z delovnim mestom in z delom ter s tem, da so njihove vrednote 
združljive s sistemom vrednot organizacije. O občutku pripadnosti organizaciji lahko torej 
govorimo, kadar zaposleni verjamejo v cilje organizacije in jih sprejemajo kot svoje, so 
pripravljeni trdo delati za dobrobit organizacije in so trdno odločeni ostati v organizaciji.  

 
Najbolje bomo pripadnost zaposlenega  prepoznali »kot izražen občutek posameznika, da 
pripada organizaciji tako, da želi pomagati sodelavcem v organizaciji, da podpira svojega 
vodjo, da ravna v skladu z delovno etiko in profesionalnostjo, da se zavzema za kolektivno 
dobro, da ob krizah ne zapusti organizacije, da mu je v čast opravljati svoje delo in da širi 
dobro ime o organizaciji« (Mihalič 2008, 7).  
 
Allen in Meyer (1990, 1–18) sta oblikovala tri osnovne dimenzije organizacijske pripadnosti: 
afektivno in vztrajnostno ter normativno.  

 
Afektivna pripadnost se navezuje na čustveno navezanost na organizacijo. Zaposleni ostajajo 
v organizaciji, ker tako želijo. Vztrajnostna pripadnost se navezuje na zavest o stroških, ki jih 
bodo zaposleni imeli z zapuščanjem organizacije in ker ne najdejo drugih možnosti 
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zaposlitve. Normativna pripadnost pa označuje občutek moralne dolžnosti, da zaposleni 
morajo nadaljevati z delom v organizaciji (Fauziah idr. 2010, 2). 

 
Za afektivno pripadnost je torej značilno, da posameznik želi s podjetjem ohranjati odnos, ker 
se z njim identificira. Pri vztrajnostni identifikaciji ohranja odnos, ker nima na voljo boljše 
alternative. Za normativno zavezanost pa je značilno, da posameznik ohranja odnos, ker je 
tako naučen in misli, da je tako prav. Te oblike pripadnosti pa se lahko v resničnosti  
prepletajo (Podnar 2006, 4). 

 
Suliman (2002, 180–181) je v svoji raziskavi ugotovil, da je občutek pripadnosti organizaciji 
pomembna spremenljivka, ki vpliva na organizacijsko klimo ter učinkovitost organizacije. 
Predvsem afektivna pripadnost se je izkazala kot pomembna v povezavi med klimo in 
učinkovitostjo. Kadar so posamezniki čutili afektivno pripadnost organizaciji, so zaznavali 
tudi bolj pozitivno klimo in bili bolj učinkoviti. Iz tega lahko sklepamo, da sta pojma 
pripadnost in organizacijska klima medsebojno povezana. Kadar bo klima v organizaciji 
pozitivna in spodbudna, je velika verjetnost, da se bodo zaposleni v taki klimi počutili bolj 
pripadne organizaciji, meni Suliman.  

 
To pomeni, da bo učinkovitost večja, zaposleni bodo ostajali v organizaciji, manj bo 
absentizma, zamujanja in zamenjave delovnih mest. Vse to pa vodi tudi do večje uspešnosti 
organizacije. 

 
O medsebojnem odnosu oziroma vplivanju med organizacijsko klimo in pripadnostjo je v 
svojih člankih pisal tudi Fauziah s sodelavci (2010, 6). Našel je povezavo med normativno in 
predvsem afektivno pripadnostjo in nekaterimi dimenzijami organizacijske klime, ki jih v tem 
delu obravnavamo; to so komunikacija, vodenje in zadovoljstvo ter motivacija.  

 
Občutek pripadnosti organizaciji je torej eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na 
počutje zaposlenih, na njihovo vedenje, torej tudi na klimo.  

2.3.4  Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev  

»Vodja je tisti, ki pozna pot, gre po poti in pot kaže drugim« (Ivanuša-Bezjak 2006, 97). 
Misel nam pove, da ima vodilno vlogo pri tej dimenziji vodstvo. Glavni namen poslanstva je, 
da vodstvo usmeri zaposlene v želeno smer in s tem določi razpoloženje, kulturo poslovanja 
in dosega, da se zaposleni poistovetijo z organizacijo. Organizacija s poslanstvom določi 
njeno usmeritev in temeljna prepričanja ter vrednote. Z njim določimo upravičenost delovanja  
organizacije in  razloge za njen obstoj ter prihodnost poslovanja tako, da loči organizacijo od 
ostalih.  
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Blanchard (2003, 152) pravi: »To, da vemo, kam, je prvi korak do cilja.« 
 

Za uresničitev poslanstva in vizije mora organizacija postaviti cilje, kratkoročne in 
dolgoročne. Ti morajo biti jasni in resnični oziroma uresničljivi. Vodstvo mora zaposlene bolj 
vpletati v tkanje in vozlanje poslanstva in vizije in jih vključevati pri postavljanju ter 
uresničevanju ciljev. Le tako bodo vse to sprejeli za svoje, le tako bodo v vsem tem videli tudi 
sebe. Zaposleni morajo torej imeti v svojem življenju cilje, ki jih ženejo naprej, jim dajejo 
moč.  V bistvu gre za neke dolgoročne želje, cilje, po katerih stremi organizacija. Ta vizija 
mora biti sestavljena iz uresničljivih želja in zaposlene spodbujati k njihovem uresničevanju. 
Vodstvo organizacije je tisto, ki mora voditi zaposlene do zastavljene vizije, še prej pa mora 
doseči, da jo zaposleni razumejo. Le tako jo bodo lahko sprejeli za svojo.  

2.3.5  Motivacija in zavzetost 

Zakaj ljudje delamo? Odgovor se zdi preprost. Da bi preživeli. Vendar je bistvo, motiv dela 
globlji. Nuja po preživetju nas samih in naših bližnjih ni edini motiv. Človek kot 
najinteligentnejše bitje na tem svetu dela tudi zato, da bi se uveljavil v ožjem in širšem okolju. 
Človek dela zato, da bi ob dobro opravljenem delu začutil osebno zadovoljstvo. Vsak 
posameznik lahko najde v sebi odgovor, motiv, ki ga poleg nuje po preživetju žene k delu. 

 
Uspešnost posameznika pri delu »ni odvisna samo od njegove sposobnosti, temveč tudi od 
motivacije«, nas opozarja Trevenova (1998, 106). »Motivacija je interakcija med 
posameznikom in določeno okoliščino« (Treven 1998, 108).  
 
»Motivacija pomeni pridobitev, pomeni nekaj dati, biti navdušen, navdihovati druge in voditi 
sebe ter voditi druge«, sta mnenja Hansen in Batten (1998, 15). 

 
Černetič  (2007, 301) definira motivacijo kot »vse tisto, kar pripelje do neke aktivnosti, kar to 
aktivnost usmerja in kar ji določi moč in trajanje. Zaposlene motivirajo številne potrebe, tako 
na delu kot v osebnem življenju. Prepoznavanje in zadovoljevanje potreb pripomore, da bodo 
zaposleni dali od sebe najboljše«. 

 
Možina (1999, 5) o motivaciji pravi, da je »eden osnovnih dejavnikov, ki je povezan z 
angažiranostjo posameznika pri delu. Vsaka akcija, ki jo nekdo začne, je spodbujena od enega 
ali več motivov, ki usmerjajo aktivnost k želenemu cilju oziroma zadovoljitvi potreb. Cilj je 
zadovoljitev pričakovanj, želja, ki nastajajo na osnovi materialnih in socialnih potreb, potreb 
po spoštovanju, samostojnosti in osebnem razvoju«. 

 
»Številna preučevanja na področju delovne motivacije so strokovnjake privedla do zelo 
pomembnega sklepa: niti ena sama človekova aktivnost, tako tudi delo ne, ni nikoli 
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spodbujena samo z enim, temveč s številnimi zelo zapletenimi, poznanimi in nepoznanimi 
dejavniki« (Lipičnik in Mežnar 1998, 155). 

 
Na motivacijo vplivajo številni dejavniki. Vodstvo organizacije ne more vplivati na vse, ker 
so nekateri del našega zasebnega življenja. Vodstvo pa lahko vpliva na lastnosti dela in na 
uveljavljeno prakso ali politiko v organizaciji, ki se kažejo skozi značilnosti nalog, 
samostojnosti pri delu, torej, kako zaposleni deluje pri opravljanju delovnih nalog (Lipičnik in 
Mežnar 1998, 162–163). 

 
Skozi desetletja so se razvile številne motivacijske teorije, ki vsaka na svoj način in s svojega 
vidika razlagajo delovanje zaposlenih. Ne glede na njihovo različnost je njihova skupna nit, 
da motiviramo vedno z nagrajevanjem, hvaljenjem, navduševanjem, spodbujanjem, nikakor 
pa ne s sankcijami. 

 
Možina (1999, 3) je mnenja, da motiviranje lahko zajema različne ukrepe: spodbude, 
priznanja, nagrade, izzive, novo znanje, obogatitev dela, zadovoljevanje različnih osebnih 
potreb s širjenjem obzorja zaposlenih tako, da jih seznanjajo s problemi poslovanja, z 
ustvarjanjem ugodne organizacijske klime, spodbujanjem k izobraževanju, dobro 
organiziranostjo dela, s samostojnostjo in odgovornostjo pri delu, zanimivostjo dela, s 
krepitvijo medsebojnega zaupanja in s predlogi za boljše delo in poslovanje. 

 
Ugotavljamo pa, da je zadostno visok osebni dohodek nedvomno pomemben spodbujevalec k 
večji storilnosti in učinkovitosti, ni pa edini dejavnik. Sicer pa je najboljši način, da vodstvo 
ugotovi, kateri dejavnik motivira ljudi, ta, da jih enostavno vpraša (Ivanuša-Bezjak 2006, 97). 
 
»Za motivacijo sodelavcev sta pomembna vizija in poslanstvo organizacije. Znano je dejstvo, 
da zavzetost za delo hitro in vztrajno raste, če so delavci seznanjeni z vizijo podjetja, saj so s 
tem jasne smernice in okviri za njihovo delovanje« (Ivanuša-Bezjak 2006, 91). Podobno 
ugotavlja tudi Blanchard (2003, 72), ko pravi, da je pomembna oblika motivacije zaposlenih  
poskrbeti, da bodo vedeli, kam gredo. 

Zanimivo bi bilo odgovoriti na vprašanje, koga motivirati, pasivne ali visoko motivirane  
zaposlene. Uspehi visoko motiviranih delavcev bi imeli tudi pozitivni vpliv na pasivne 
delavce. Po drugi strani pa, če za visoko motivirane delavce ni nobene spodbude, bo njihova 
motivacija usahnila in slej ko prej jih bomo našli med pasivnimi delavci.  

Razmišljanje o motivaciji nas je pripeljalo do pojma samomotiviranja. Menimo, da je  najvišji 
cilj motivacije doseči, da so zaposleni do te stopnje motivirani, da se  zmorejo naprej sami 
motivirati in motivirati še druge sodelavce. Takim zaposlenim pravimo, da so zavzeti. 
Zavzetost je povezana z visokim zadovoljstvom zaposlenih in obenem z njihovo visoko 
delovno uspešnostjo. Zavzetost razumemo kot čustveno in razumsko navezanost in pripadnost 
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zaposlenega organizaciji in njenemu uspehu. Je pripravljenost prispevati največ, kar zaposleni 
zmore po svojih močeh in sam od sebe. Da bi lahko to dosegli, moramo v zaposlenih 
stimulirati strast do dela. 

 2.3.6   Strokovna usposobljenost in učenje  

Znanje je »tista značilnost človeka, ki vpliva na njegovo vedenje«. Je končni rezultat učenja, 
»v katerem so bili podatki zaznani kot informacije in te naučene kot novo znanje. Znanje je 
celota izkustev, vrednot in smiselno interpretiranih informacij, ki jih prek določenih procesov 
razporejamo v miselne vzorce in uporabne rešitve z namenom dosegati zastavljene cilje«, 
pravi Gomezeljeva (2008, 16–17). 

Strokovna usposobljenost je učenje, da bi pridobili znanje in izobrazbo za konkretno delovno 
mesto. Hitre spremembe na trgu, konkurenčnost in nenehen ter hiter razvoj tehnologije sili 
organizacije v hitro prilagajanje, kar lahko dosežejo le z izobraževanjem in usposabljanjem 
zaposlenih. Le tako lahko organizacije dosežejo uspešnost in konkurenčnost. Najprej pa je 
treba doseči, da se prav vsak zaposleni tega tudi zaveda. Predvsem starejši zaposleni so tisti, 
ki so bolj zadržani pri sprejemanju tega dejstva. Spremembam, predvsem pa novim 
tehnologijam se težko prilagajajo, jih težje sprejemajo. Najti je treba način, kako jih 
prepričati, da dodatna znanja z uporabo novih tehnologij niso samo v korist organizacije, 
ampak tudi v njihovo dobro, v širitev njihovega obzorja, v nadgradnjo njihovega znanja. Rek, 
da se učimo vse življenje, je treba sprejeti kot nekaj samoumevnega. 

Ivanuša-Bezjak (2006, 75) pravi, da »so lahko samo delavci z novim znanjem tvorci novih 
idej, razmišljanj, postopkov in akcij. Izobraževanje zaposlenih pa pomeni načrtno in 
sistematično pridobivanje novega znanja z različnimi oblikami izobraževanja«.  

Spremembe so dogajajo tudi na področju izobraževanja. Razvijajo se nove oblike   
pridobivanja znanja, nove teorije. Ena takih je teorija o tako imenovani učeči se organizaciji, 
ko se zaposleni nenehno učijo drug od drugega in s tem povečujejo organizacijsko znanje. 
»Takšna organizacija razvija možnosti nenehnega učenja«, razvija sposobnosti ljudi, da 
začutijo smisel delovanja in da gradijo skupne vizije, da vidijo zadeve celovito in spoznajo 
njihovo medsebojno povezanost (Zupan 2001, 37–38). 

Tudi nova oblika, s tujko imenovana »coaching« je učinkovit prenos znanja med zaposlenimi. 
Gre za usposabljanje, ki širi kulturo vseživljenjskega učenja s ciljem odkriti in okrepiti 
prednosti zaposlenih kot posameznikov in jih čim bolje usmeriti v delovanje, ki bo prineslo 
želene rezultate. 

»Kar daš, dobiš. Kar pošlješ, se vrne k tebi. Kar seješ, žanješ« (Hansen in Batten 1998, 85). 
Ta misel ni samo že tolikokrat izrečeni rek, v njem razumemo globlji pomen. Najsi bo 
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posameznik sam ali organizacija, vendar da nekaj dosežemo, moramo najprej najti spodbudo. 
To je v bistvu pogoj, da se ves proces učenja in usposabljanja sploh začne. 

 2.3.7  Organiziranost  

Ivanuša-Bezjak (2006, 30) meni, da smo ljudje »v organizacijah hkrati cilj in sredstvo«. Pravi, 
da »ni organizacije, ki bi dolgoročno uspevala, ne da bi zadovoljevala potrebe in želje ljudi, in 
ni organizacije, ki bi mogla delovati brez ljudi«. Organiziranje pa razume kot »vzpostavljanje 
razmerij in struktur«, v katerih organizacija posluje na najuspešnejši način. 

Organiziranost razumemo kot vzpostavljanje reda, ki ga lahko dosežemo s tem, da zaposleni 
poznajo svoje delovne naloge in imajo za njihovo izpolnitev vse potrebne informacije in 
sredstva. Hkrati jim morajo biti njihove  odgovornosti in pristojnosti jasne. 

O tem govori tudi Ivanuša-Bezjak (2006, 31), ko pravi, »da mora vsak delovni proces potekati 
organizirano in po smiselnem vrstnem in tehnološkem redu. Prvi korak pri vzpostavitvi in 
reorganizaciji pa je organizacijska shema organizacije«. V njej so zajete dejavnosti, ki jih 
opravljajo v organizaciji. Naslednji korak je zasnova mikrosheme organizacije, ki je 
definirana v aktu o sistematizaciji delovnih mest v organizaciji. V njej so definirana dela in 
opravila, ki jih je treba izvajati, da ni moten potek dela. 

K organiziranosti prispevajo vsi zaposleni, saj so oni tisti, preko katerih se ta organiziranost, 
struktura organizacije kaže. Ni dovolj, da so določena pravila in načini izvajanja nalog, 
pomembne so tudi sposobnosti zaposlenih. Gre za lastnosti, ki zaposlenim omogočajo 
kakovostno opravljanje delovnih nalog. Govorimo o kompetencah. 

Ivanuša-Bezjak (2006, 46) kompetenco definira »kot celoto vedenjskih vzorcev, ki jih mora 
vsak zaposleni obvladovati, če želi uspešno in učinkovito opravljati« zahtevane aktivnosti, ki 
so opredeljene v njegovem opisu del in nalog. »Kompetence predstavljajo zmožnost vsakega 
posameznika, kako zna aktivirati, uporabiti in povezovati pridobljena znanja v zapletenih in 
nepredvidljivih ter težavnih situacijah.« Gre za sposobnosti, znanja, spretnosti in veščine ter 
odzive vsakega posameznika na določene situacije.  

Organiziranost predstavlja tudi urejenost, ubranost in stabilnost organizacije. »Neustrezna 
struktura organizacije je lahko zavora, ki preprečuje hitrejše prilagajanje podjetja zahtevam 
okolja« (Ivanuša-Bezjak 2006, 30). 

2.3.8   Notranji odnosi 

Dobro klimo zagotovo ne ustvarjajo slabi odnosi med zaposlenimi, zato je eden 
najpomembnejših ciljev vodstva organizacije, da svoje napore vlaga v  ustvarjanje ugodne 
klime, take, ki spodbuja komunikacijo in dobre odnose med  zaposlenimi. Le s tako odprtimi 
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odnosi se lahko izognejo marsikateremu konfliktu. Menimo pa, da so konflikti, če jih znaš 
reševati, tudi pozitivno dogajanje oziroma dejavnik. Tako vodstvo ugotovi nesoglasja, 
nezadovoljstva, ki običajno niso vzrok neujemanja zaposlenih med seboj, ampak napak v 
delovnem procesu oziroma strukturi organizacije. Pomembno je medsebojno zaupanje. 
Skratka, delovno okolje, ki spodbuja poslušanje in priznavanje tudi napak. Pri tem nimamo v 
mislih le odnosov med zaposlenimi, temveč tudi odnos zaposlenih z vodstvom. Slabi notranji 
odnosi vodijo v frustracije in izgubo delovne volje. Da bi se temu izognili, je nujno 
ugotavljanje obstoječega stanja, ki ga izvedemo z analizo dimenzije notranjih odnosov.  

2.3.9  Vodenje  

Človek kot družbeno bitje potrebuje že od malih nog nekoga, ki ga vodi skozi odraščanje, 
skozi življenje. Ljudje potrebujemo vodje. Tudi zaposleni potrebujejo vodje, ki postavljajo 
vizijo in strategije, skrbijo za jasno postavljanje ciljev, podpirajo uresničevanje zastavljenih 
strategij in pomembno vplivajo tudi na uspešnost organizacije. Dober, učinkovit vodja kot 
posameznik ali učinkovito vodstvo je hrbtenica organizacije. Njihove veščine so ključ do 
uspeha in hkrati konkurenčna prednost.  

»Vodenje je pomemben del organiziranja dela, katerega posledica je realizacija ciljev v 
organizaciji. Do realizacije ciljev ne pride samo po sebi, to je omogočeno le s časovno 
medsebojnim ujemanjem dela mnogih ljudi v organizaciji, ki pa ga dosežemo z vodenjem« 
(Lipičnik in Mežnar 1998, 312). 

Tako na odnose med zaposlenimi v veliki meri vpliva tudi način vodenja. Posledično lahko 
upoštevamo vodenje kot pomembno dimenzijo, ki vpliva na oblikovanje organizacijske klime.  
Način in stil vodenja sta se skozi čas spreminjala in se bosta spreminjala še naprej. Pod 
vplivom gospodarskega razvoja in tržnih sprememb mora vodstvo nenehno iskati nove oblike 
vplivanja na zaposlene, da bi organizacija dosegla svoje cilje. Način in stil vodenja močno 
vplivata na uspešnost podjetja. Način in stil vodenja pa sta odvisna od  klime, od vzdušja, ki 
prevladuje v organizaciji.  

»Način vodenja izhaja iz osnovne ideje, kako je mogoče ljudi pripraviti do čim boljšega dela.  
Slog vodenja pa se nanaša na določen vzorec vedenja, ki ga uporablja vodja, ko dela z ljudmi, 
če ga ti kot takšnega sprejemajo. Slog vodenja, ki ga vodja uporablja v konkretnem položaju, 
ni odvisen samo od načina vedenja vodje, čeprav se v njem zrcali, ampak tudi od naloge in 
sprejemljivosti v kolektivu« (Lipičnik in Mežnar 1998, 314). 

Vodenje je nekakšna nevidna vrv, ki vleče in zavezuje. Najbolj dragocena in neotipljiva 
kakovost vodenja pa je zaupanje (Hansen in Batten 1998, 101). Podobno meni tudi Blanchard 
(2003, 142). Vodstvo strategijo vodenja zaupa svojim ljudem, ti razumejo, kaj vodstvo želi, in 
ga hkrati koristijo s svojimi povratnimi informacijami. Voditelja pa zanimajo te povratne 
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informacije, saj mu povedo, ali so njegovi odnosi z zaposlenimi primerni in učinkoviti. Zato 
bi moral vsak vodja izvajati vodenje ne na ljudeh, ampak z njimi. 

Med zaposlenimi in vodjo mora biti sklenjen tak medsebojni odnos, ki vodi k uspehu. Vodja 
in zaposleni ne nastopajo kot nasprotniki, temveč kot zavezniki, ki imajo skupni interes in 
cilj, ki ga želijo doseči. Vse to prinaša zadovoljstvo in omogoča skupni uspeh pri delu 
(Mihalič 2008, 22). 

2.3.10  Notranje komuniciranje in informiranje 

Ivanuša-Bezjak (2006, 81) pojem komuniciranja razume kot »izmenjavanje znanja, izkušenj 
in informacij. V komunikaciji drug drugega prepričujemo, sporočamo svoja mnenja in 
skušamo vplivati na mnenja ter poglede drugih ljudi« in  hkrati vodje na ta način »posredujejo 
naloge svojim podrejenim«.  

Informirati pa ne pomeni komunicirati. Teh dveh pojmov ne smemo enačiti. Pri informiranju 
gre za posredovanje informacij. To je v bistvu enostransko dejanje, čeprav pričakujemo 
povratno informacijo. Komuniciranje pa je aktivno, obojestransko ali med vsemi udeleženci  
pogovora, izmenjavanje informacij. 

Ivanuša-Bezjak (2006, 81) opozarja, da »je zaradi velike možnosti nerazumevanja sporočila 
izredno pomembno, da pošiljatelj sporočila dobi od prejemnika povratno informacijo. Na 
osnovi te informacije lahko preveri, ali je bilo sporočilo pravilno sprejeto in razumljeno«.  

»Notranje komuniciranje«, pravi Černetič (2007, 304), »pomaga zaposlenim razumeti 
poslovanje« organizacije in spoznati, kako bi sami lahko vplivali na večji uspeh. »Zato je 
nujno, da so zaposleni seznanjeni z načrti, politiko in cilji.« Meni, da » organizacija na ta 
način doseže večjo pripadnost in motiviranost zaposlenih«. 

Mihaličeva (2008, 48) vodjem svetuje, da »zaposlene informirajo celovito, brez izkrivljanja 
resnice in pravočasno«. Pri tem je zelo pomembno, da je podajanje informacij obojestransko. 
To pomeni, da vodje ne smejo samo podajati informacije, ampak morajo od zaposlenih 
informacije, kakršne koli so, tudi sprejemati. Če bodo zaposleni zaznavali, da njihova mnenja 
prihajajo do vodstva, bodo tudi bolj upoštevali navodila, ki prihajajo od vrha navzdol. Pri tem 
bodo čutili, da jih vodstvo sprejema kot enakovrednega sogovornika, kar bo dvigovalo tudi 
stopnjo njihovega zadovoljstva. Ker  način komuniciranja vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, 
lahko upravičeno trdimo, da gre za eno bistvenih dimenzij organizacijske klime. 
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2.3.11  Razvoj kariere  

»Kariera je načrtovano ali nenačrtovano zaporedje dela ali aktivnosti, ki vključuje elemente 
napredovanja, samouresničevanja in osebnega razvoja v določenem času« (Ivanuša-Bezjak, 
2006, 75). 

Vodstvo mora sprva med zaposlenimi prepoznati tiste, ki so ambiciozni in si želijo 
napredovanja. Kajti če teh njihovih želja ne bodo prepoznali in pravočasno realizirali, je 
možno, da jih bodo realizirali v drugi organizaciji. Še bolj kot to je pomembno, da 
prepoznamo tudi, kakšne vrste dela bi za posameznega zaposlenega pomenilo napredovanje, 
kje bo lahko izkoristil svoje znanje in sposobnosti. Razvoj kariere in njeno načrtovanje se 
tako izkaže kot pomemben dejavnik, ki vpliva na stopnjo fluktuacije v organizaciji. 

Letni razgovori so uspešen način skupnega načrtovanja nadaljnje rasti zaposlenega v 
organizaciji, v kateri je zaposlen. Pri tem gre za ocenjevanje opravljenega dela zaposlenega v 
preteklem letu, gre za ugotavljanje in ocenjevanje njegovih dosežkov in presežkov v 
preteklem letu. Gleda se tudi v prihodnost s tem, da se določijo cilji in naloge, ki naj bi jih 
zaposleni dosegel v prihodnjem letu. Letni razgovori se tako hkrati izkažejo kot uspešen način 
doseganja medsebojnih odnosov med zaposlenimi in nadrejenimi, način izmenjavanja mnenj. 

Še tako odličen vodja ne bo veliko dosegel pri načrtovanju kariere, če zaposleni ne bo pri tem 
sodeloval in pokazal voljo za usposabljanje in napredovanje. Za ta lasten razvoj je odgovoren 
vsak zaposleni sam. Vsak mora v sebi najti odgovore, do kam želi priti, kaj želi doseči. 
Organizacija, v kateri smo zaposleni, pa nam lahko pomaga, da zastavljene cilje tudi 
dosežemo. Z načrtovanjem kariere vodstvo zadrži sposobne ljudi ter jim zagotovi osebno rast 
in razvoj ter pozitivno vpliva na njihovo zadovoljstvo ter na vzdušje v organizaciji. 

2.3.12  Nagrajevanje 

Nagrajevanje pomeni politiko, procese in prakso neke organizacije, da bi nagradila svoje 
zaposlene glede na njihove zmožnosti in pristojnosti. Sistem nagrajevanja vključuje finančne 
nagrade in ugodnosti pri delu, ki skupaj pomenijo celotni sistem nagrajevanja (Lipičnik in 
Mežnar 1998, 191).  

Pri tem se nam ponuja vprašanje, katera oblika nagrad je najučinkovitejša? Denarna ali 
nedenarna? Menimo, da sta obe enako dobri, saj ena in druga pomenita nagrado zaposlenemu 
za uspešno opravljeno delo. V bistvu je pomembnejše dejstvo, da smo zaposlenega izpostavili 
kot tistega, ki je delo opravil najbolje. S tem se lahko ponaša pred sodelavci in v bistvu je to 
tisti pravi učinek nagrad. Dosegli smo zadovoljstvo posameznega zaposlenega. Tako tudi 
ostali zaposleni postanejo neposredno stimulirani, da delo opravljajo bolje, da bi si tudi sami 
zaslužili nagrado. 
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2.3.13 Zadovoljstvo z delovnim okoljem 

Zaposleni postajamo čedalje bolj in bolj zahtevni. Udobnosti, ki jih imamo doma, zahtevamo 
tudi na delovnem mestu. Zakaj? Na to odgovarja Mihaličeva (2008, 62), ko pravi: »Delovno 
okolje in prostor sta zelo pomembna za to, da se zaposleni dovolj dobro počutijo na delovnem 
mestu, da so zadovoljni, produktivni in uspešni.« 

 
Zaposlenemu  so  poleg osebnega dohodka vedno bili pomembni tudi delovni pogoji. Za te se 
je stoletja boril. Zadnja leta pa postajajo čedalje pomembnejši, saj zaposleni preživi tretjino 
dneva prav na delovnem mestu. Zato zahteva zase varnost, prostore v skladu z varnostnimi 
zahtevami, urejenost in čistost delovnega prostora.  

 
Kot zadovoljstvo z okoljem razumemo tudi željo po primerni svetlobi in prijetni sobni  
temperaturi, ustrezni vlažnosti, zračenju, brezhrupnosti, prisotnosti in popestritvi delovnega 
okolja z rastlinami, slikami, ergonomičnimi stoli in mizami, rednem vzdrževanju strojev in 
naprav, funkcionalni razporeditvi naprav in pohištva v prostoru, opremi z varnostnimi 
aparaturami, občasni sprostitvi, rekreaciji in zdravi prehrani ter odpravljanju monotonosti pri 
delu (Mihalič 2008, 64). 

2.4 Merjenje organizacijske klime 

Cilj merjenja je spoznati trenutno organizacijsko klimo v proučevani organizaciji, jo 
analizirati, ugotoviti njene šibke točke in poiskati ter predlagati možnosti za njeno izboljšanje. 
Černetič (2007, 305) pravi, da nam rezultati merjenja organizacijske klime »pokažejo, na 
katerih področjih moramo ukrepati, da bomo ob povečanem zadovoljstvu dosegli tudi 
povečano učinkovitost zaposlenih«. 

 
V literaturi smo zasledili tri načine merjenja organizacijske klime, in sicer na osnovi lastnega 
doživljanja situacije, z intervjuji in z uporabo vprašalnikov. Ker je slednji zanesljivejši in 
najpogostejši smo tudi v naši raziskavi uporabili ta način.  
 
»Raziskovanje klime izhaja iz enostavne predpostavke, po kateri je različna socialna okolja 
mogoče opisati s pomočjo podobnih dimenzij klime« (Ivanko in Stare 2007, 129). 

 
Tako je vprašalnik sestavljen iz trditev, ki se nanašajo na proučevane dimenzije klime, 
anketiranci pa izrazijo svoje doživljanje tako, da označijo stopnjo strinjanja z navedeno 
trditvijo. Najbolje je, da uporabimo vprašalnike zaprtega tipa, da anketiranci ne morejo 
vpisovati lastnih mnenj, pač pa imajo na razpolago le določeno vrsto možnih odgovorov. Ti se 
gibljejo od tistega, s katerim se najmanj strinjajo, do tistega, s katerim se strinjajo v celoti. 
Tako izrazijo stopnjo strinjanja s trditvijo oziroma v kakšni meri posamezen opis dobro 
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označuje organizacijo, v kateri delajo. Rezultate raziskave nato ustrezno analiziramo in 
interpretiramo.  

 
Lipičnik in Mežnar (1998, 76) pravita, da »če ugotovimo visoko stopnjo pogojenosti 
človekovih odzivov z določenimi dimenzijami klime, lahko domnevamo, da so njegovi odzivi 
pod vplivom teh dimenzij in da povzročajo vedenje, ki smo ga predvidevali. Če nismo 
ugotovili zasičenosti z določenimi dimenzijami klime pri ljudeh ali pa je nasičenost šibka, 
lahko predpostavljamo, da ta dimenzija ni posebna značilnost klime v tem okolju in da 
človekovi odzivi niso tako odvisni od nje«. 

 
Zavedati se moramo, da z vsakim raziskovanjem klime v združbi vzbudimo v ljudeh 
pričakovanja, zato ni dovolj, če ostanemo le pri raziskavah, pravita Ivanko in Stare (2007, 
129). Zato na osnovi dobljenih rezultatov vodstvu predstavimo ukrepe za izboljšanje 
neustrezne ali spreminjanje nezaželene klime. 

 
Mihaličeva (2007, 44) svetuje, da »moramo za zanesljivo merjenje klime v merjenje vključiti 
vse zaposlene«. To nam bo »zagotovilo absolutnost rezultatov in že samo merjenje bo zelo 
ugodno vplivalo na zaposlene in klimo«. Obenem pravi, da »odločitev vodstva za izvedbo 
merjenja klime sporoča zaposlenim, da sta posameznik in njegovo mnenje pomembna«. 

2.5 Pomen in spreminjanje organizacijske klime 

Klime v organizaciji ne ustvarjamo, je ne moremo kar čez noč spremeniti s sprejetjem novega 
pravilnika, z novim navodilom ali ukrepom. Lahko samo spreminjamo tiste dejavnike, ki 
vodijo v doživljanje klime na način, ki bo prispeval k boljši učinkovitosti. Vsak človek se 
lahko prilagaja, vendar za to potrebuje nekaj časa. Eni so v tem razvoju hitrejši, drugi 
počasnejši. Čas prilagajanja lahko skrajšamo, če zaposlene pripravimo na spremembe. Zato 
moramo razumeti proces spreminjanja klime kot srednjeročen proces.  
 
Tudi Lipičnik in Mežnar (1998, 75) trdita, da se človek lahko klimi prilagodi. Ta lastnost je 
sicer zelo koristna, če se človek prilagaja tisti klimi, ki mu omogoča boljše življenje in boljšo 
prihodnost. Lahko pa je ta prilagodljivost klimi tudi škodljiva v primeru, ko gre za neustrezno 
klimo. Tako klimo je treba v dobro vsakega posameznega zaposlenega in v dobro celotne 
organizacije spremeniti. »Z odpravo vzroka, ki povzroča določeno nezaželeno značilnost 
klime, bi stanje lahko nekoliko spremenili, klime pa ne. Novim pogojem se morajo zaposleni 
prilagoditi, da bi novo dimenzijo lahko uvrstili med značilnosti določene klime in jo razglasili 
za njen sestavni del. To pa pomeni, da je treba za spreminjanje opraviti dve nalogi, in sicer 
spremeniti stanje določenega pojava in pripraviti zaposlene za sprejemanje spremembe ter za 
ustrezno vedenje v skladu z njo«.  
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Spreminjanje klime lahko izvedemo na več načinov. Prvi je nenadzorovan način, pri katerem 
se klima spreminja sama od sebe. Klimo lahko v organizaciji spreminjamo tudi posredno in 
neposredno. Posredno spreminjanje klime lahko dosežemo z dekreti in navodili, ki jih vodstvo 
organizacije poda z namenom, da bi doseglo drugačno vedenje zaposlenih. Večino dimenzij 
klime pa ni možno doseči na posreden način. Takrat moramo uporabiti neposredni način, ki 
ga dosežemo s pojasnjevanjem in prepričevanjem zaposlenih ter z osebnim zgledom.  Prav v 
tem je tisti trd oreh, ki ga navajamo v uvodu diplomske naloge. Neposredni način je najtežji 
pri doseganju sprememb, vendar le edini smiseln pri doseganju sprememb v medsebojnih 
odnosih. Pri tem je spreminjanje hitrejše, če zaposleni v vodstvo verjamejo in mu zaupajo. 

»Lastnost vezanosti organizacijske klime zlasti na procese in postopke nam omogoča lažje 
upravljanje, saj je procese in postopke mogoče hitreje spreminjati kot pa na primer celoten 
sistem, na katerega pa je vezana kultura« (Mihalič 2007, 14). 

Mihaličeva (2006, 257) je prepričana, da so poleg sprememb v procesih in postopkih 
»potrebne predvsem spremembe stanja zavesti ljudi, pri čemer je treba spremeniti mentaliteto 
in posledično odzivanje zaposlenih. Proces ustvarjanja želene klime vključuje spremembe v 
pogojih dela, delovnih okoliščinah, priprave zaposlenih na drugačno dojemanje pojavov in 
spreminjanje vedenja«.  Tudi Ivanko in Stare (2007, 126) razmišljata podobno. Pravita, da »če 
želimo klimo spremeniti, moramo doseči, da zaposleni želeno spremembo dojamejo, jo 
začutijo, jo sprejmejo in ji nazadnje podredijo svoje obnašanje«. 

»Organizacijska klima kot psihološka izgradnja sistema je nekaj najbolj krhkega v celotni 
organizaciji in zato zahteva posebno previdnost. Razvoj želene organizacijske klime je 
namreč izjemno dolgotrajen proces, medtem ko lahko ustvarjeno klimo le z eno napačno 
odločitvijo zelo hitro porušimo« (Mihalič 2007, 8). Na koncu pridemo do pomembnega 
spoznanja, da ima vodstvo največjo odgovornost za nastajanje, spreminjanje in uspešno 
uvajanje organizacijske klime. 
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3  ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

3.1  Opredelitev pojma zadovoljstva zaposlenih 

Organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Bolj ko zaposleni čutijo, da so v 
organizaciji cenjeni in spoštovani, bolj pozitivno bodo prispevali k doseganju osebnega 
zadovoljstva (Ivanko in Stare 2007, 122). 

 
Da bi opredelili pojem zadovoljstva zaposlenih, moramo najprej opredeliti zadovoljstvo. 
Menimo, da je to zelo širok pojem. Nekdo je zadovoljen že z malim, drugi ni nikoli 
zadovoljen. Ljudje smo različni v vrednotah, v ambicijah. Ko končno dosežemo neko želeno 
zadovoljstvo, se počutimo vzhičeno in čutimo občutek sreče. Kaj kmalu pa pozabimo na to in 
že iščemo nov prag zadovoljstva. Kako pa je z zadovoljstvom zaposlenih?  

 
Mihaličeva (2008, 4) meni, »da je zadovoljstvo za vsakega zaposlenega največ, kar si lahko 
želi pri delu in na delovnem mestu«. Pravi, da »so lahko le zadovoljni zaposleni pri delu 
učinkoviti in uspešni«. Zato je lahko »vsaka organizacija učinkovita in uspešna le, če je 
večina zaposlenih zadovoljnih«.  

 
Avtorji različno opredeljujejo pojem zadovoljstva na delovnem mestu. »Zadovoljstvo 
zaposlenih lahko strokovno definiramo kot izrazito pozitivno čustveno 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« (Mihalič, 
2008, 4). 

 
George in Jones (1999, 78) trdita, da je zadovoljstvo na delovnem mestu skupek občutij in 
prepričanj, ki jih imajo ljudje o delovnem mestu, ki ga opravljajo. Zadovoljstvo na delovnem 
mestu je skupek naklonjenih in nenaklonjenih občutkov, s katerimi zaposleni označijo svoje 
delo. Je relativni občutek zadovoljstva ali nezadovoljstva, ki se razlikuje od objektivnih 
mišljenj in pričakovanega obnašanja (Davis in Newstrom 1989, 176). 

»Zadovoljstvo z delom spada k naravnanosti do dela. Definira se kot želeno ali pozitivno 
čustveno stanje, ki je rezultat ocene posameznikovega dela ali doživetja in izkušenj pri 
svojem delu« (Biro Praxis 2012, 1). 
 
Zadovoljen zaposleni bolje in več dela in tako ugodno vpliva na ostale, kar povečuje delovno 
učinkovitost v celotni organizaciji. Zadovoljstvo zaposlenih ima posledice v vsej organizaciji. 
Postavlja pa se vprašanje, kako ugoditi v morju različnih osebnosti, da bodo vsi zadovoljni. 
Ni lahko. Zato je potrebno veliko znanja in izkušenj, ki ne pridejo sami od sebe. To delo 
opravljajo voditelji, ki imajo za cilj izziv, kako motivirati zaposlene, da bodo zadovoljni. 
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Uspešnost je v večji meri odvisna od zadovoljstva zaposlenih, torej od tega, ali so zadovoljene 
potrebe posameznika na tem delovnem mestu. Vseh potreb posamezniku zagotovo ne 
moremo zadovoljiti, lahko jih poskušamo v čim večji meri. Več kot jih bomo zadovoljili, bolj 
bo zaposleni uspešen. 
 
Če povzamemo z lastno opredelitvijo, lahko zadovoljstvo na delovnem mestu opredelimo kot 
dejavnik, ki prispeva k večji kakovosti delovnega življenja in tudi h kakovosti življenja 
nasploh.  

3.2 Oblike zadovoljstva zaposlenih 

Bruggemann, Groskurth in Ulich (1975, 137) ločijo šest oblik zadovoljstva zaposlenih. Prvo 
obliko so poimenovali progresivno zadovoljstvo. Zaposleni se počuti zadovoljnega. Prizadeva 
si, da bi dosegel višjo stopnjo zadovoljstva pri delu. Pri drugi obliki je zaposleni še vedno 
zadovoljen, vendar ni motiviran oziroma ni spodbud, da bi lahko dosegel višjo stopnjo 
zadovoljstva. To obliko zadovoljstva, ko zaposleni zadržuje ista pričakovanja, imenujemo 
stabilno zadovoljstvo. Naslednjo obliko zadovoljstva so Bruggemann, Groskurth in Ulich 
pojmovali ravnodušno zadovoljstvo. Zaposleni ima občutek nejasnega zadovoljstva, 
prizadevanje za višanje stopnje zadovoljstva je zmanjšano. Stopnja zadovoljstva lahko prehaja 
v nezadovoljstvo. Po njihovem mnenju obstajajo tri možnosti reševanja nastalega 
nezadovoljstva. Prva možnost je ta, da se zaposleni odziva na nezadovoljstvo tako, da teži k 
reševanju problemov oziroma si prizadeva za spremembe. Ta oblika je imenovana 
konstruktivno nezadovoljstvo. Pri fiksiranem nezadovoljstvu je zaposleni nezadovoljen v tej 
meri, da nima niti volje iskati rešitve za spremembo trenutne situacije, hkrati pa ni pripravljen 
niti se prilagoditi ravni svojih pričakovanj realnemu stanju. Šesta oblika se imenuje psevdo 
nezadovoljstvo. Nezadovoljen zaposleni ponareja stvarno doživljanje situacije. 

Na opisane oblike zadovoljstva pa vplivajo številni dejavniki, ki jih bomo opisali v 
naslednjem podpoglavju. 

3.3  Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih 

George in Jones (1999, 78) pravita, da na stopnjo zadovoljstva vplivajo štirje dejavniki: 
osebnost, vrednote, narava dela in družbeni vpliv. Zadovoljstvo je torej odvisno od vseh štirih 
dejavnikov, kar pomeni, da se mora za zadovoljstvo zagotoviti skladnost osebnosti z 
vrednotami, naravo dela in družbenim vplivom. 

Osebnost je skupek trajnih občutij, mišljenj in obnašanja na delovnem mestu, pravi Rozman 
(2000, 64). Nadaljuje, da se zaposleni med seboj razlikujejo po osebnih lastnostih, ki so trajen 
način njihovega razmišljanja, čustvovanja in vedenja. 
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George in Jones (1999, 79) menita, da bodo nekateri zaposleni bolj zadovoljni z delovnim 
mestom kot drugi zaradi tega, ker imajo drugačno osebnost. Podobno meni Mihaličeva (2006, 
267), ko pravi, da »je pri zagotavljanju zadovoljstva zaposlenih treba izhajati iz individualnih 
želja in potreb«. Hkrati pa opozarja, da »so nekateri zaposleni zelo zadovoljni s svojim 
delovnim mestom včasih zaradi popolnoma istih razlogov, zaradi katerih so drugi lahko zelo 
nezadovoljni«. 

Torej, če se delo ne bo ujemalo z osebnostjo zaposlenega, bo ta nezadovoljen in obratno. Po 
našem mnenju si človek ustvari vrednote že v zgodnjem otroštvu v družini in tudi kasneje v 
življenju. Na oblikovanje vrednot ima največ vpliva okolje, v katerem posameznik odraste in 
v katerem živi. Tudi na delovnem mestu imamo vrednote.  

Delovne vrednote so osebna prepričanja zaposlenega o tem, kaj lahko pričakuje od dela in 
kako se mora obnašati na delu (George in Jones 1999, 71). Preprosto jasno je, da razkorak 
med vrednotami zaposlenega in vrednotami organizacije vodi v nezadovoljstvo. Družbeni 
vpliv je vpliv družbe na posameznikovo vedenje in obnašanje. Gre za vpliv družbe, ki ji 
zaposleni pripada, in vpliv kulture, v kateri se zaposleni razvija in živi. V vsem tem se razvija 
možnost stopnje zadovoljstva na delovnem mestu (George in Jones 1999, 79–80). 

Torrington in Hall (1991, 429–430) sta mnenja, da bo zaposleni na delovnem mestu 
zadovoljen, ko se bodo njegova osebnost in delovne vrednote skladale z naravo dela in 
načinom, kako organizacija ravna z njim. Nadalje navajata raznolikost delovnih nalog, 
samostojnost pri delu, izzive, odgovornost, medsebojne odnose med zaposlenimi, cilje in  
pomen dela ter povratne informacije kot značilnosti, ki naj jih ima delo, da bi bilo za 
zaposlene privlačno in jim dajalo trajno osebno zadovoljstvo. Mihaličeva (2008, 5) razširi 
možnosti dejavnikov zadovoljstva še na sodelavce, fizične pogoje dela, možnosti strokovnega 
in osebnega razvoja, delovno okolje in nadrejene ter osebni dohodek.  

3.4  Merjenje zadovoljstva zaposlenih 

Merjenje zadovoljstva nas pripelje do odgovora, kakšna je stopnja zadovoljstva v organizaciji, 
in vodstvu poda pomembne povratne informacije o stanju zadovoljstva zaposlenih in kaj je 
treba še storiti, da bi dosegli večje zadovoljstvo in boljše vzdušje v organizaciji. Glavni 
namen merjenja zadovoljstva je, da k povečanju zadovoljstva zaposlenega pri delu pristopimo 
načrtno in celostno, tako lahko zadovoljstvo tudi analiziramo, spreminjamo, usmerjamo, 
ohranjamo ter izboljšujemo (Mihalič 2008, 100). 

Zadovoljstvo zaposlenih lahko merimo na kvantitativen ali kvalitativen način. Bolj pogosto je 
kvantitativno merjenje, pri katerem uporabimo vprašalnik. Kvalitativno merjenje pa pomeni 
uporabo intervjujev, diskusije, kjer pridobimo tudi podatke o vzrokih zadovoljstva oziroma 
nezadovoljstva. 
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Če meritve izvedemo s pomočjo vprašalnikov, zaposleni podajo svoje mnenje na različna 
vprašanja ali trditve o svojem delu. Lahko sestavimo vprašalnik z določenimi dejavniki 
zadovoljstva na osnovi svojih izkušenj oziroma določimo tiste dejavnike, ki so relativni za 
posamezno organizacijo, ali pa uporabimo standardiziran vprašalnik.   

Merjenje zadovoljstva je pomembno, saj bo lahko le zadovoljen zaposleni prispeval k razvoju 
organizacije, k njenemu napredku in rasti ter bo hkrati še sam uspešen in učinkovit (Mihalič 
2008, 100).  

Da bi zagotovili zadovoljstvo, moramo narediti spremembe tam, kjer odkrijemo vzrok 
nezadovoljstva, samo merjenje ni dovolj. 

3.5  Pomen zadovoljstva zaposlenih 

Zadovoljni zaposleni nedvomno boljše opravljajo svoje delovne naloge in zadolžitve. S tem  
pripomorejo k učinkovitosti in uspešnosti organizacije. Zato je treba zadovoljstvu zaposlenih 
dati večji pomen. 

»Zaradi nezadovoljstva zaposlenih pri opravljanju njihovega dela lahko prihaja v 
organizacijah do nezaželenih posledic, kot so odpoved delovnega razmerja, odsotnost z dela, 
zamujanja pri prihajanju na delo, manjše prizadevanje pri delu in nasilje. Da bi se v 
organizaciji izognili navedenim posledicam, mora vodstvo stalno vzdrževati visoko stopnjo 
zadovoljstva zaposlenih pri delu« (Treven 1998, 131). 

»Prav tako pa s povečanjem zadovoljstva veliko naredimo za zaposlene, saj jim tako gradimo 
prijazno organizacijo, kar se obrestuje tudi v intenzivnejši rasti in razvoju, krepitvi 
intelektualnega in finančnega kapitala ter večji konkurenčnosti« (Mihalič 2008, 100). 
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4  ODNOS MED ORGANIZACIJSKO KLIMO IN ZADOVOLJSTVOM    

»Pri zadovoljstvu govorimo o individualnem afektivnem odgovoru na delovno okolje, pri 
klimi pa o skupni sliki organizacijskega okolja zaposlenih« (Biro Praxis 2012, 5). 

Človek, ki zaznava pozitivno organizacijsko klimo, je po navadi bolj zadovoljen s svojim 
delom in obratno. Tako kot organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo, tako zadovoljstvo 
vpliva na to, kako zaposleni zaznavajo in tudi doživljajo organizacijsko klimo v organizaciji. 
Prav v tem se zlahka zazna odnos med organizacijsko klimo in zadovoljstvom. 

Tudi Černetič (2007, 291) je podobnega mnenja pri opredelitvi tega medsebojnega odnosa, ko 
trdi, da je dobra klima predpogoj za zadovoljstvo zaposlenih. 

Ko tako primerjamo pojma organizacijska klima in zadovoljstvo, ugotovimo, da zadovoljstvo 
zaposlenih obravnava različne vidike dela, kot so: višina osebnih dohodkov, odnosi med 
sodelavci ter razmerja med zaposlenimi in njihovimi nadrejenimi, obveščanje in informiranje 
ter možnost izobraževanja. To pa se sklada z dimenzijami klime v organizaciji. Lahko 
rečemo, da so razlogi za zadovoljstvo zaposlenih povezani z dimenzijami klime. Ni pa nujno, 
da so vse dimenzije vedno povezane z zadovoljstvom. 
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5  RAZISKAVA ORGANIZACIJSKE KLIME IN ZADOVOLJSTVA V IZBRANI 
ORGANIZACIJI  

5.1  Predstavitev organizacije 

RTV Slovenija, slovenska nacionalna radiotelevizija, katere ustanovitelj je Republika  
Slovenija, je v službi javnosti in najširšega javnega ter nacionalnega interesa. Zaposleni v 
javnem zavodu  RTV Slovenija so javni uslužbenci. 

Poslanstvo javnega zavoda RTV Slovenija je neodvisno in objektivno informiranje, 
izobraževanje in razvedrilo ter spodbujanje razvoja ustvarjalnosti, jezika, kulture in identitete 
slovenskega naroda znotraj in zunaj Republike Slovenije ter avtohtonih narodnostnih manjšin 
in drugih prebivalcev Slovenije. Njeno poslanstvo izvaja z ustvarjanjem in posredovanjem 
kakovostnih, verodostojnih in privlačnih vsebin. Njena vizija je ohraniti položaj osrednjega in 
neodvisnega medija v slovenski družbi, ki ustvarja avdiovizualne vsebine, z namenom 
bogatiti življenje ljudi preko vseh obstoječih in novih komunikacijskih poti (RTV Slovenija 
2011b, 10–11). 

Strateško programski cilji javnega zavoda RTV Slovenija so neodvisno informiranje, 
izobraževanje, poročanje o življenju manjšin, skrb za večjo gledanost, zbornost izražanja in 
kultura govora, spodbujanje inovativnosti, razvijanje multimedijskih storitev, dvigovati ugled 
in verodostojnost, zagovarjati vrednote združevanja ljudi in krepiti strpnost ter etične in 
moralne vrednote (RTV Slovenija 2011b,  28–30). 

»Najvišji strateški cilj javnega zavoda RTV Slovenija je programsko in finančno neodvisno in 
trajno zagotavljanje izpolnjevanja nalog javnega servisa na področju medijev, ki je določen v 
Zakonu o RTV Slovenija, pomeni pa konkretizacijo nekaterih temeljnih človekovih pravic, ki 
so zapisane tudi v Ustavi RS in konvencijah ZN, najbolj neposredno prav pravica do 
svobodnega izražanja« (RTV Slovenija 2011b, 4). 

Dejavnosti RTV Slovenija se izvajajo skoraj v celoti s pomočjo javnega financiranja v obliki 
RTV prispevka, ki ga plačujejo skoraj vsa gospodinjstva v državi, razen oproščenih po 
zakonu. Zato je odgovornost za porabo zbranih javnih sredstev toliko večja. To RTV 
Slovenija obvezuje k spoštovanju plačnikov RTV prispevka, ki se izraža predvsem z 
doslednim uresničevanjem meril za kakovost, to je kakovostnih storitev in preudarno ter 
pregledno trošenje pridobljenih finančnih sredstev, ustvarjanje maksimalne programske 
vrednosti iz teh sredstev ter pestrost in kakovost ter atraktivnost radijskih in televizijskih 
programov (RTV Slovenija 2011b, 5). 

Naloga raziskuje organizacijsko klimo v Regionalnem RTV centru Koper - Capodistria kot 
enem izmed dveh regionalnih centrov javnega zavoda RTV Slovenija.  
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Regionalni RTV center Koper - Capodistria kot del javnega zavoda opravlja javno službo na 
področju radijske in televizijske dejavnosti z namenom zagotavljanja demokratičnih, 
kulturnih in socialnih potreb državljanov Republike Slovenije, pripadnikov slovenskih 
narodnih manjši v Italiji in italijanske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Regionalni 
center sestavljajo Radio Koper - Capodistria in TV Koper - Capodistria. Radio sestavljata dva 
programa, in sicer Radio Koper v slovenskem jeziku in Radio Capodistria v italijanskem 
jeziku. Televizijska programa sta prav tako dva, TV Capodistria za italijansko narodno 
skupnost v italijanskem jeziku in TV Koper v slovenskem jeziku. Štiri uredniško- 
producentske enote z ustvarjanjem, oddajanjem in arhiviranjem radijskih in televizijskih 
vsebin opravljajo pomembno vlogo informiranja in povezovanja dveh narodov, Slovencev in 
Italijanov, ter pripravljajo oddaje za nacionalne radijske in televizijske programe. 

Poleg ciljev, ki jih postavlja celoten javni zavod, si regionalni center postavlja še druge 
programske cilje, in sicer (RTV Slovenija 2011b, 52–53): 
• z regionalnima in manjšinskima programoma utrditi vlogo osrednje medijske hiše na 

Primorskem, v Furlaniji Julijski krajini in hrvaški Istri, 
• ustvariti skupno bimedialno redakcijo regionalnega RA- in TV-programa, ki  bo 

zagotovila kakovostnejše pokrivanje zamejskega prostora,  
• širitev uspešnega projekta čezmejne TV tudi v hrvaško Istro, 
• zagon TV info kanala, 
• postavitev regionalnega multimedijskega portala, 
• soustvarjati večje projekte v sodelovanju z občinami, univerzami, društvi, 
• razvijati vse vrste bimedialnosti. 

5.2  Način pridobivanja podatkov, izvedba ankete in opis vzorca 

Podatke za empirični del smo zbirali s pomočjo vprašalnikov (priloga 1). Pred enajstimi leti je 
na pobudo večjih slovenskih organizacij »skupina svetovalnih podjetij pod okriljem GZS 
pripravila projekt raziskovanja in spremljanja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih 
v slovenskih organizacijah, poimenovan SiOK (Slovenska organizacijska klima)«. Pripravili 
so enoten vprašalnik, ki naj bi »najbolje izmeril organizacijsko klimo in zadovoljstvo 
zaposlenih ter omogočal tudi primerjavo med organizacijami v Sloveniji« (Biro Praxis 2007, 
3). 

Zaradi že izvedenega raziskovalnega projekta tudi v javnem zavodu v letu 2010 smo se zaradi 
primerljivosti podatkov odločili, da tudi v naši raziskavi uporabimo vprašalnik SiOK. 
Sestavljen je iz 69 trditev, ki se razvrščajo v dimenzije, ki opisujejo  organizacijo in njeno 
delovanje. Zaposleni vse trditve ocenjujejo na Likertovi 5-stopenjski ocenjevalni lestvici. 
Vprašalnik vsebuje dodatnih 11 trditev, ki se nanašajo na vidik zadovoljstva zaposlenih. 
Zaposleni vse trditve zadovoljstva prav tako ocenijo na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici. 
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Vprašalniku smo dodali nekaj vprašanj odprtega tipa, ki se nam zdijo pomembna pri 
raziskovanju organizacijske klime in zadovoljstva v proučevani organizaciji. Vprašalnik se 
zaključi z vprašanji, ki se nanašajo na demografske značilnosti anketirancev. 

Anketiranje se je izvajalo od  15. 5. 2012 do 25. 5. 2012 v Regionalnem RTV centru Koper. 
Anketa je bila anonimna, in sicer iz povsem preprostega razloga. Odgovori so na ta način bolj 
iskreni, anketiranci lažje odgovarjajo brez slabe vesti. Vprašalniki so bili razdeljeni vsem 
redno zaposlenim zraven plačilnih kuvert. 121 se jih je odzvalo našemu povabilu in vrnilo 
izpolnjene vprašalnike, kar je 49 odstotkov vseh redno zaposlenih v koprskem regionalnem 
centru.  
 
Na osnovi deleža vrnjenih vprašalnikov ne moremo oceniti, da je vzorec sodelujočih v 
raziskavi reprezentativen, kar pomeni, da ne moremo postavljati trditev, ki so statistično 
značilne za celotno proučevano organizacijo. Kljub temu je po našem mnenju dovolj 
merodajen pokazatelj vzdušja v organizaciji.  
 
Proučevani vzorec anketirancev, ki so oddali izpolnjeni vprašalnik, je sestavljen iz 49,6 
odstotka žensk in 50,4 odstotka moških. Ugotovljeno je bilo, da je skoraj polovica (dobrih 45 
odstotkov) anketirancev starejša od 50 let, kar nam razkriva zaskrbljujoče dejstvo, da je 
delovna sila v regionalnem centru sorazmerno stara. Na anketo se je odzvalo največ tistih 
(30,6 odstotka) s staležem v organizaciji med 20. in 29. leti. Slabih 29 odstotkov je tistih, ki 
so v proučevani organizaciji več kot 30 let. Sledi jim delež tistih, ki so v organizaciji od 10 do 
19 let (22,3 odstotka), ter tisti s stalnostjo do 9 let. Dobra tretjina anketirancev (dobrih 36 
odstotkov) ima višjo ali visoko izobrazbo, sledi ji slaba tretjina tistih, ki imajo srednjo ali 
poklicno izobrazbo (skoraj 34 odstotkov). Z univerzitetno izobrazbo jih je skoraj 29 
odstotkov. Tu naj povemo, da za celo vrsto specifičnih delovnih mest ni možnosti šolanja, 
zato vrsto del in delovnih nalog, ki zahtevajo visoko izobrazbo, opravljajo zaposleni z nižjo 
izobrazbo. Zaposleni smo se morali po prehodu javnega zavoda RTV Slovenija v plačni 
sistem javnega sektorja sprijazniti z zakonsko opredeljenimi plačnimi odbitki zaradi 
pomanjkljive izobrazbe. Kadrovska politika se  je zato usmerila v vključevanje zaposlenih v 
sistem nacionalne poklicne kvalifikacije in s tem zagotovila pogoje, da si večina zaposlenih 
brez formalne izobrazbe pridobi verificirano listino do ravni VI. stopnje izobrazbe. Spodbuja 
se tudi izobraževanje ob delu.  
 
K anketi je pristopilo skoraj 53 odstotkov tistih, ki delajo na radiu, in 47 odstotkov tistih, ki 
delajo na televiziji. Radio in televizija se nahajata v ločenih stavbah. 
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6  ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE 

6.1  Rezultati raziskave organizacijske klime in zadovoljstva 

Z raziskavo (priloga 2), pri kateri smo uporabili statistični program IBM SPSS Statistic 20 in 
Microsoft Excel, smo skušali ugotoviti, kakšna je povprečna organizacijska klima v 
proučevani organizaciji.  

6.1.1  Analiza dimenzij 

Za vse dimenzije organizacijske klime smo izračunali srednjo vrednost posameznih trditev in 
ugotavljali, katere so anketiranci bolje ocenili in katere manj. 

Pri analizi odnosa zaposlenih do kakovosti nas je zanimalo, ali se zaposleni čutijo odgovorne 
za kakovost, ali sta kakovost in količina dela v organizaciji enako pomembni, ali so v 
organizaciji jasno zastavljeni cilji in standardi kakovosti in ali zaposleni po svoji moči 
prispevajo k doseganju teh standardov. Dimenzija je bila ocenjena s povprečno oceno 3,54, s 
tem se je izkazala za najbolje ocenjeno dimenzijo. To pa tudi pomeni, da se v organizaciji 
odnos do kakovostnega dela nenehno izpopolnjuje in da velja za vodilno nit njenega 
delovanja. Kakovost dela zaposlenih se odraža tudi na ekranih in v etru. S tem se uresničuje 
tudi poslanstvo proučevane organizacije, ki se izvaja, med drugim, tudi z ustvarjanjem in 
posredovanjem kakovostnih in privlačnih programskih vsebin. Najbolje je bila ocenjena 
trditev, da se zaposleni čutijo odgovorne za kakovost svojega dela, to je s povprečno oceno 
3,82. Kar 52,1 odstotka anketirancev je ocenilo, da se s to trditvijo večinoma strinjajo, in 16,5 
odstotkov, da se strinjajo popolnoma. Iz tega lahko sklepamo, da so zaposleni v Regionalnem 
RTV centru Koper vestni pri opravljanju svojih nalog in čutijo odgovornost do poslušalcev 
oziroma gledalcev. Trditev, da zaposleni po svoji moči prispevajo k doseganju standardov 
kakovosti, je bila tudi dobro ocenjena (s povprečno oceno 3,69), kar pomeni, da so cilji, 
namen in poslanstvo dobro zastavljeni in je kontinuiran trud za dobro opravljeno delo 
prisoten. Iz ocene trditve, da  imajo vse enote jasno zastavljene standarde in cilje kakovosti, je 
razvidno, da vsak ve, kaj mora delati na svojem delovnem mestu, in torej komunicira z 
nadrejenimi v enoti, kjer nadrejeni deli nasvete in napotke za učinkovito delo. Menimo, da je 
kakovost dela pomembnejša od količine, vendar so se anketiranci drugače odzvali na to 
trditev. Precej skeptični so o pomembnosti teh dveh kategorij, velik delež pa je tudi tistih, ki 
se večinoma strinjajo s to trditvijo. 

Z vprašalnikom smo poskušali ugotoviti tudi, ali se zaposleni zavedajo nujnosti sprememb, 
izboljšav, posodabljanj in ali so pripravljeni tvegati za uveljavitev svojih pobud. Zanimalo  
nas je, ali se v organizaciji pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi, ne samo vodstvo. 
Poleg tega smo jih prosili, da ocenijo tudi trditev, da se storitve stalno izboljšujejo in da se pri 
tem dopušča, da prihaja do napak med preizkušanjem novih načinov dela. Vse to zajema 
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dimenzija inovativnost in iniciativnost. V povprečju so anketiranci dimenzijo inovativnost in 
iniciativnost ocenili z oceno 3,33. Pri tem so z najvišjo povprečno oceno (3,71) ocenili trditev, 
da se v organizaciji vsi, vodstvo in zaposleni, zavedajo nujnosti sprememb. To je pomemben 
podatek za nadaljnji razvoj organizacije. Visoko (s povprečno oceno 3,46) je bila ocenjena 
tudi trditev, da se storitve v organizaciji stalno izboljšuje, kar dokazuje, da proučevana 
organizacija gleda v prihodnost in sledi tehničnim napredkom, kar ji daje možnost 
dolgoročnega obstoja. Predloge za izboljšave dajejo vsi, ne le vodje, pri tem se pri uvajanju 
izboljšav zavedajo, da lahko prihaja tudi do napak med preizkušanjem novosti ali pa da bodo 
predlogi celo opuščeni. Pri tem nimajo zadržkov za prevzem tveganja uveljavljanja pobud. 

Z dimenzijo pripadnosti organizaciji smo ugotavljali, ali so zaposleni ponosni na svoje 
podjetje in ali zunaj organizacije pozitivno govorijo o njej. Zanimalo nas je, ali zaposleni 
občutijo zaposlitev kot relativno varno in zagotovljeno in ali ne bi zapustili organizacije, če bi 
se jim osebni dohodek znižal zaradi poslovnih težav. V vprašalnik smo zajeli tudi vprašanje, 
ali menijo, da so zaposleni v organizaciji, ki sodi med bolj uspešne in ugledne v primerjavi z 
drugimi slovenskimi organizacijami. Anketiranci so dimenzijo pripadnosti organizaciji ocenili 
s povprečno oceno 3,44. Najvišjo oceno so podali za trditev, da je zaposlitev v proučevani 
organizaciji varna. V povprečju so to trditev ocenili z oceno 3,63. Nihče od anketirancev ni 
trditve popolnoma zavrnil oziroma je ocenil z najnižjo oceno, kar res dokazuje, da imajo 
anketiranci občutek varnosti zaposlitve. To je pozitivno dejstvo v današnjih gospodarskih 
razmerah. Visoko so ocenili tudi trditvi, da ima organizacija velik ugled v okolju (povprečna 
ocena 3,53) in da so anketiranci ponosni, da so zaposleni v proučevani organizaciji 
(povprečna ocena 3,52). Organizacijo ocenjujejo kot uspešno v primerjavi z drugimi 
slovenskimi podjetji, mogoče prav zato pripisujejo povprečno oceno 3,40 trditvi, da ne bi 
zapustili organizacije, če bi se jim znižal osebni dohodek. 

V raziskavi smo poskušali ugotoviti, ali zaposleni menijo, da ima organizacija jasno 
izoblikovano poslanstvo, ali so jim politika in cilji jasni in ali pri postavljanju ciljev poleg 
vodij sodelujejo tudi sami, ali cilje organizacije sprejemajo za svoje in ali menijo, da so realno 
postavljeni. V povprečju so anketiranci dimenzijo poznavanja poslanstva in vizije ter ciljev 
organizacije ocenili z oceno 2,80. Nekoliko boljše so v povprečju ocenili trditev, da ima 
organizacija oblikovan dolgoročni razlog obstoja in delovanja. Trditev so ocenili s povprečno 
oceno 3,31. Vse ostale trditve so ocenjene slabše, najnižjo povprečno oceno so podali trditvi, 
da pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujejo tudi ostali zaposleni. Kar 13,2 odstotka 
anketirancev je to trditev negativno ocenilo. Podobno, z negativno oceno, je 10 odstotkov 
zaposlenih ocenilo trditev, da cilje organizacije sprejemajo za svoje cilje. To je zaskrbljujoč 
podatek. 

S trditvami v okviru dimenzije motivacije in zavzetosti smo ugotavljali zavzetost zaposlenih 
za svoje delo, ali so pripravljeni na dodaten napor, kadar se ta pri delu zahteva. Zanimalo nas 
je tudi, ali se v organizaciji ceni dobro opravljeno delo in ali so dobri delovni rezultati hitro 



29 

opaženi in pohvaljeni ter kako zaposleni dojemajo zahteve glede delovne uspešnosti. 
Dimenzija je bila ocenjena s povprečno oceno 3,15. Vsi anketiranci so zavzeti za delo v 
proučevani organizaciji, trditev so v povprečju ocenili z oceno 3,45. Prav tako se vsi strinjajo, 
da so vsi pripravljeni na dodaten napor, kadar se pri delu zahteva. Kar 12,4 odstotka 
anketirancev se je s to trditvijo popolnoma strinjalo. Nekoliko slabše so ocenili trditev, da so 
postavljene  zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti. 8,3 odstotka anketirancev pa meni, 
da dober delovni rezultat ni hitro opažen in tudi ne pohvaljen, sicer pa se jih več kakor 
polovica strinja, da vodje cenijo dobro opravljeno delo. 

Pri raziskovanju dimenzije strokovna usposobljenost in učenje smo analizirali trditve, da se 
zaposleni učijo eden od drugega, da organizacija zaposlenim nudi ustrezno usposabljanje za 
dobro opravljanje dela in kakovosten sistem usposabljanja. Poleg tega nas je zanimalo, ali 
zaposleni mislijo, da so ustrezno usposobljeni za opravljanje svojega dela ter ali organizacija 
upošteva njihove želje pri usposabljanju. V povprečju so anketiranci dimenzijo strokovna 
usposobljenost in učenje ocenili z oceno 3,05. S povprečno oceno 3,32 je bila ocenjena 
trditev, da se zaposleni drug od drugega učijo. Najnižje pa je bila ocenjena, s povprečno 
oceno 2,70, trditev, da so v organizaciji zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo.  
Slednjo trditev je 11,6 odstotka anketirancev ocenilo z negativno oceno, torej menijo, da 
nekateri zaposleni niso usposobljeni za svoje delo. Sicer pa ocenjujejo, da je sistem 
usposabljanja dober, da organizacija nudi potrebna usposabljanja in da se pri tem upošteva 
tudi želje zaposlenih. Vodstvo torej mora ugotoviti, kdo so tisti, ki niso usposobljeni za svoje 
delo, in jih usposobiti. 

Z analizo organiziranosti smo skušali ugotoviti, ali zaposleni vedo, kaj se od njih pričakuje 
pri delu, ali jim je znan njihov položaj v organizacijski shemi, ali so njihove zadolžitve jasno 
opredeljene in ali odločitve vodstva sprejemajo pravočasno ter ali zaposleni zaznavajo, da so 
pristojnosti in odgovornosti med seboj uravnotežene na vseh ravneh. Anketiranci so 
dimenzijo organiziranost ocenili s povprečno oceno 2,92. Povprečno oceno 3,26 so pripisali 
trditvi, da zaposleni razumejo svoj položaj v organizacijski shemi organizacije. Menijo, da se 
odločitve vodij ne sprejemajo dovolj pravočasno. Trditev si je prislužila najnižjo povprečno 
oceno 2,74. Negativno oceno je tej trditvi podalo 11,6 odstotkov vseh anketirancev. Obenem 
menijo, da zadolžitve niso dovolj jasno opredeljene, prav tako pristojnosti in odgovornosti 
niso dovolj uravnotežene na vseh ravneh. Sicer pa menijo, da imajo zaposleni dokaj jasno 
predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje. 

Pri analizi notranjih odnosov smo ugotavljali, ali zaposleni cenijo delo sodelavcev, jim 
zaupajo in ali so odnosi z njimi dobri ter ali pri tem med seboj sodelujejo ali tekmujejo. 
Ugotavljali smo tudi, ali se konflikti rešujejo v skupno korist. Anketiranci so tej dimenziji v 
povprečju dali oceno 3,19. Trditev, da je v organizaciji več sodelovanja kot tekmovanja, so 
ocenili s povprečno oceno 3,29. Tudi ostale trditve so dobro ocenjene, torej anketiranci čutijo, 
da je stopnja medsebojnega zaupanja dobra, da se ceni delo sodelavcev in da so odnosi med 
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njimi dobri. Z dobro povprečno oceno je bila ocenjena tudi trditev, da se konflikti rešujejo v 
skupno korist, čeprav je 14 odstotkov vseh anketirancev izrazilo nestrinjanje s to trditvijo, 
torej menijo, da se konflikti ne rešujejo v skupno korist.  

Pri analizi vpliva dimenzije vodenja na organizacijsko klimo nas je zanimalo, ali način 
vodenja omogoča samostojnost zaposlenih pri opravljanju svojega dela. Pomembno je tudi, 
ali vodstvo vzpodbuja zaposlene k sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo, poleg tega 
pa sprejema utemeljene pripombe podrejenih na svoje delo. K izboljšanju klime pripomore 
tudi ukinitev ukazovalnega vodenja ter komunikacija med vodjem in podrejenimi o rezultatih 
dela, zato smo jim postavili tudi ta vprašanja. V povprečju so anketiranci dimenzijo vodenja 
ocenili z oceno 3,07. Anketiranci so najvišjo oceno (v povprečju 3,49) dali trditvi, da so 
zaposleni samostojni pri opravljanju dela. Najvišjo oceno, to je 5, je tej trditvi podalo kar 12,4 
odstotka vseh anketirancev. Povprečno oceno 3 so namenili trditvi, da se v organizaciji 
odpravlja ukazovalno vodenje, podobno, s povprečno oceno 3,10, so ocenili trditev, da jih 
vodje spodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za opravljeno delo. Najnižjo oceno so 
namenili trditvi, da nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo, skoraj 10 
odstotkov anketirancev je tej trditvi dalo negativno oceno. Z negativno oceno je 9,1 odstotka 
anketirancev ocenilo tudi trditev, da se vodje pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela. 
Glede poslovodstva menijo, da ni dovolj učinkovito. 

V analizi dimenzije, ki proučuje notranje komuniciranje in informiranje, smo ugotavljali, 
ali so v organizaciji sestanki redni, ali je komunikacija med vodstvom in zaposlenimi 
sproščena, prijateljska in enakopravna ter ali zaposleni dobijo dovolj informacij o tem, kaj se 
dogaja v drugih enotah, ali vodstvo posreduje zaposlenim informacije na razumljiv način in 
ali zaposleni prejemajo dovolj informacij za dobro opravljanje dela. V povprečju so 
anketiranci to dimenzijo ocenili z oceno 2,62. Nekoliko višjo povprečno oceno so namenili 
trditvi, da se vodje in ostali zaposleni pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in enakopravno. Z 
zelo nizko oceno (povprečna ocena 2,39) so ocenili trditev, da o tem, kaj se dogaja v drugih 
enotah, dobijo dovolj informacij. To je dimenzija, katere trditve so skoraj vse prejele tudi 
negativne ocene. 13,2 odstotka anketirancev meni, da sploh ne sprejemajo dovolj informacij o 
tem, kaj se dogaja v drugih enotah, 11,6 odstotka jih meni, da sestanki niso redni, 10,7 
odstotka jih pravi, da vodstvo informacije posreduje zaposlenim na nerazumljiv način, in 9,9 
odstotkov anketirancev meni, da se vodje s podrejenimi sploh ne pogovarjajo sproščeno in 
enakopravno. 

Razvoj kariere kot dimenzija organizacijske klime nam omogoča ugotavljanje zadovoljstva 
zaposlenih z osebnim razvojem, s sistemom napredovanja, ki naj bi omogočal, da najboljši 
zasedejo najboljša mesta. Zanimalo nas je tudi, ali so kriteriji za napredovanje jasni vsem 
zaposlenim in ali vodilni vzgajajo svoje naslednike. Najvišje je bila ocenjena trditev, s 
povprečno oceno 2,69, da so zaposleni zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem. Zelo 
nizko, s povprečno oceno 2,23, pa je bila ocenjena trditev, da v organizaciji obstaja sistem 
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napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedajo najboljše položaje. Kar 20,7 odstotka vseh 
anketirancev je to trditev ocenilo z negativno oceno. Tudi vse ostale trditve so bile zelo nizko 
ocenjene. Anketiranci menijo, da nimajo realne možnosti za napredovanje, da kriteriji niso 
dovolj jasni in da vodilni ne vzgajajo svojih naslednikov. Tako se je dimenzija razvoja kariere 
izkazala kot najslabše ocenjena dimenzija, to je s povprečno oceno 2,43. 

Z analizo dimenzije nagrajevanje smo skušali ugotoviti, kako zaposleni občutijo sistem 
nagrajevanja v organizaciji, ali so bolj obremenjeni tudi ustrezno nagrajeni, poleg tega pa, ali 
se uspešnost vrednoti po vnaprej dogovorjenih ciljih in standardih. Zanimalo nas je tudi 
mnenje zaposlenih o ustreznosti razmerij med osebnimi dohodki v organizaciji in ali menijo, 
da prejemajo osebni dohodek, ki je enakovreden tistemu na trgu. Zanimalo nas je tudi, ali je 
slabo opravljeno delo tudi grajano oziroma kaznovano. V povprečju so anketiranci to 
dimenzijo ocenili z nizko oceno 2,53. Najvišje ocenjena, s povprečno oceno 2,98, je bila 
trditev, da se uspešnost vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih. Zelo nizko, s povprečno 
oceno 2,03, kar je tudi najnižja ocena vseh trditev vseh dimenzij, pa je bila ocenjena trditev, 
da za slabo opravljeno delo v organizaciji sledi ustrezna kazen. Kar 38 odstotkov vseh 
anketirancev je zanikalo to trditev, prav tako jih je 23,1 odstotka zanikalo, da so tisti, ki so 
bolj obremenjeni z delom, tudi ustrezno stimulirani. Anketiranci niso prepričani, da prejemajo 
osebni dohodek, ki je vsaj enakovreden ravni plač na tržišču. Prav tako jih je 52,9 odstotka v 
dvomu, ali so razmerja med dohodki zaposlenih v organizaciji ustrezna. 

Pod drobnogled smo vzeli tudi dimenzijo zadovoljstva z delovnim okoljem. Zanimalo nas je, 
ali so zaposleni zadovoljni z delovnimi pogoji in z razporeditvijo njihovega delovnega časa. 
Anketiranci so zadovoljstvo z delovnim časom ocenili s povprečno oceno 3,70, kljub temu da 
jih je večina razporejenih na neenakomeren delovni čas. Nekoliko manj so zadovoljni z 
delovnimi pogoji, kljub temu je stopnja zadovoljstva z delovnim okoljem nad našim 
pričakovanjem.  

Po zaključeni analizi vseh dimenzij nas je zanimalo, katere dimenzije so bile najvišje 
ocenjene in katere so se izkazale za kritične.  

Pri tem smo ugotovili, da anketiranci izkazujejo najbolj pozitiven odnos in mnenje do 
naslednjih dimenzij: 
• dimenzija odnosa do kakovosti (s povprečno oceno 3,54), 
• sledi ji zadovoljstvo z delovnim okoljem (s povprečno oceno 3,48),  
• tretja najboljše ocenjena dimenzija je pripadnost organizaciji (s povprečno oceno 3,44 ), 
• na četrto mesto se je uvrstila dimenzija inovativnost in iniciativnost (s povprečno oceno 

3,33). 

V proučevani organizaciji so se za najbolj kritične oziroma zaskrbljujoče komponente 
organizacijske klime izkazale: 
• dimenzije razvoj kariere (s povprečno oceno 2,43), 
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• dimenzija nagrajevanja (s povprečno oceno 2,53), 
• dimenzija notranjega komuniciranja in informiranja (s povprečno oceno 2,62).  

Tudi dimenziji organiziranja in poznavanja poslanstva ter ciljev organizacije sta se izkazali za 
dokaj slabo ocenjeni dimenziji, to je izpod 3. Grafično smo jih prikazali na sliki 1. 

 

Slika 1: Povprečne vrednosti dimenzij organizacijske klime v Regionalnem RTV centru 
Koper - Capodistria 

Poleg srednjih vrednosti smo za pravilno statistično obdelavo izračunali tudi mero 
razpršenosti. S standardnim odklonom smo merili razlike med posameznimi vrednostmi od 
aritmetične sredine. Manjši kot je, bolj je srednja vrednost reprezentativna vrednost 
proučevane populacije. Izračunali smo standardni odklon, ki se je pri vseh dimenzijah izkazal 
za nižjega od 1. Tako lahko trdimo, da vrednosti statističnega znaka pri vseh dimenzijah 
izkazujejo povprečne vrednosti. 

Srednja vrednost vseh dimenzij skupaj nam razkriva vzdušje v proučevani organizaciji. 
Anketiranci so organizacijsko klimo ocenili s povprečno oceno 3, kar je po našem mnenju 
dobro stanje glede na gospodarska in družbena dogajanja. S tem je zavržena naša hipoteza 
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oziroma trditev, da v proučevani organizaciji prevladuje slabo vzdušje, čeprav je povprečje že 
bližje zadovoljivemu stanju. 

Povprečne vrednosti posameznih dimenzij smo nadalje primerjali z raziskavo organizacijske 
klime, ki jo je proučevana organizacija izvedla v vsem javnem zavodu v letu 2010. Povprečna 
ocena vseh dimenzij skupaj je bila 2,82, kar je nekoliko slabše v primerjavi s povprečno 
oceno naše raziskave, to je 3. Na sliki 2 lahko vidimo nekaj odstopanj. Dimenzija 
inovativnost in iniciativnost in dimenzija notranje komuniciranje in informiranje sta v naši 
raziskavi ocenjeni nekoliko nižje. Dimenzija vodenje skupaj z dimenzijo organiziranost sta v 
obeh raziskavah izenačeni. Vse ostale dimenzije so ocenjene s povprečno oceno, ki je višja od 
tiste v letu 2010. Največja odstopanja ugotavljamo pri dimenziji motivacije in zavzetosti, saj 
se je povprečna ocena iz leta 2010, to je 2,51, dvignila na oceno 3,15 v letu 2012, kar je za 25 
odstotkov več. Ocenjujemo, da je to za organizacijo spodbuden pokazatelj. 

 

Slika 2: Primerjava dimenzij (leto 2010/2012) 

Vir: Lastna raziskava 2012 in RTV Slovenija 2011a, 11–12. 

Je pa prav omeniti, da je bila v letu 2010 raziskava izvedena na ravni celotnega javnega 
zavoda, vendar menimo, da izraža tudi stanje takratnega vzdušja v Regionalnem RTV centru 
Koper - Capodistria.  

3,36 3,37

2,51
3,1

2,79 3,03
2,42

3,01 3

2,17 2,22

3,54
3,33

3,15
3,44

3,19 3,05
2,8

3
2,62

2,43 2,53

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Organizacijska
klima SiOK/ 2010



34 

6.1.2 Analiza zadovoljstva 

Naslednji dejavnik, ki smo ga analizirali, je dejavnik zadovoljstva. Iz slike 3 ugotavljamo, da 
je bilo na ravni celega regionalnega centra najvišje ocenjeno zadovoljstvo, ki ga imajo 
anketiranci s stalnostjo njihove zaposlitve, s povprečno oceno 4,14. Z oceno 4,06 sledi 
zadovoljstvo z delom, ki ga anketiranci opravljajo. Najslabše (s povprečno oceno 2,22) so 
anketiranci ocenili zadovoljstvo z napredovanjem, nekoliko boljše so ocenili zadovoljstvo z 
vodstvom organizacije, to je s povprečno oceno 2,31.  

 

Slika 3: Zadovoljstvo z delom 

Pri primerjavi zadovoljstva z delovnim mestom oziroma ali ima anketiranec delovno mesto na 
televiziji ali na radiu, smo prišli do naslednjih ugotovitev. Anketiranci z delovnim mestom na 
televiziji so najbolj zadovoljni s stalnostjo zaposlitve (povprečna ocena 4,23), sledi 
zadovoljstvo z delom (povprečna ocena 4,12), ki ga opravljajo. Anketiranci z delovnim 
mestom na radiu so kot njihovi sodelavci na televiziji najbolj zadovoljni s stalnostjo 
zaposlitve (povprečna ocena 4,06), sledi zadovoljstvo z delom (povprečna ocena 4), ki ga 
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opravljajo. Menimo, da sta ta dva pokazatelja zadovoljstva spodbudna, saj je to, da se 
zaposleni ne bojijo, da bodo morda izgubili stalno zaposlitev, in da so celo zadovoljni z 
delom, ki ga opravljajo, v današnjem času že skoraj izjema. Anketiranci, katerih delovno 
mesto se nahaja na televiziji, so najmanj zadovoljni z vodstvom organizacije, ki so mu dali 
oceno 2,18, medtem ko so anketiranci, ki delajo na radiu, izrazili najnižje zadovoljstvo z 
možnostjo napredovanja (povprečna ocena 2,17). 

Za anketirance, ki imajo delovno mesto na televiziji, smo rezultate primerjali z 
demografskimi podatki. Ugotovili smo, da so anketiranci moškega spola (povprečna ocena 
3,27) bolj zadovoljni od žensk (povprečna ocena 2,99). Najbolj so zadovoljni anketiranci s 
poklicno ali srednjo šolo, najmanj pa so zadovoljni tisti, ki so končali višjo ali visoko šolo. S 
starostjo narašča tudi zadovoljstvo zaposlenih. Najbolj so zadovoljni tisti anketiranci, ki so v 
proučevani organizaciji že več kakor 30 let, najmanj pa so zadovoljni tisti s staležem od 5 do 
9 let. 

Podobno smo ugotavljali za anketirance, ki imajo svoje delovno mesto na radiu. Tu so 
anketiranci moškega spola (povprečna ocena 3,11) manj zadovoljni od žensk (povprečna 
ocena 3,17). Najbolj so zadovoljni anketiranci z univerzitetno izobrazbo, najmanj pa so 
zadovoljni tisti, ki so končali poklicno ali srednjo šolo. Tudi pri anketirancih z delovnim 
mestom na radiu s starostjo narašča zadovoljstvo zaposlenih. Najbolj so zadovoljni tisti 
anketiranci, ki so v proučevani organizaciji od 10 do 19 let, najmanj pa so zadovoljni tisti s 
staležem do 5 let. 

Zaskrbljujoče je dejstvo, da so najmanj zadovoljni zaposleni z nizkim staležem, ti so 
najverjetneje tudi tisti, katerih starost se giblje do 35 let. To pa je tista generacija zaposlenih, 
od katerih se pričakuje največji elan, največ volje za delo, ustvarjanje in na katerih sloni 
prihodnost organizacije.  

V povprečju so vsi anketiranci, katerih delovno mesto se nahaja na televiziji, zadovoljni 
(povprečna ocena 3,12), prav tako anketiranci, ki delajo na radiu (povprečna ocena 3,08). 
Povprečna vrednost zadovoljstva zaposlenih, ki so sodelovali v anketi, bodisi z delovnim 
mestom na televiziji ali na radiu, je 3,1, kar je dobra ocena. Tudi ta ugotovitev nas preseneča, 
saj smo pričakovali nižjo stopnjo zadovoljstva. Tako lahko ovržemo tudi trditev, da je 
zadovoljstvo v Regionalnem RTV centru Koper slabo. Izkazalo se je, da je zadovoljstvo 
zaenkrat še dobro. 
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6.1.3 Analiza odnosa med organizacijsko klimo in zadovoljstvom in analiza medsebojnega 
dopolnjevanja dimenzij  

V literaturi smo zasledili dokaze o obstoječem odnosu med organizacijsko klimo in 
zadovoljstvom ter med dimenzijami. Zanimalo nas je, ali to velja tudi v proučevani 
organizaciji. 

Za potrditev ali zavrnitev obstoja linearne povezanosti dveh spremenljivk smo uporabili 
korelacijo oziroma Pearsonov korelacijski koeficient. Njegove vrednosti se lahko gibajo med 
vrednostma -1 in 1. O negativni povezanosti govorimo, kadar so vrednosti ene spremenljivke 
visoke, vrednosti druge spremenljivke pa nizke oziroma obratno. Tedaj je koeficient 
negativen in blizu -1. Pozitivna povezanost obstaja, kadar so vrednosti prve in druge 
spremenljivke visoke oziroma nizke. V tem primeru je koeficient pozitiven in blizu 1. 
Pearsonov koeficient korelacije v vrednosti blizu 0 pa nam pove, da spremenljivki med seboj 
nista linearno povezani oziroma med njima ni korelacije. Za določanje moči povezanosti 
spremenljivk uporabljamo spodnjo lestvico vrednosti koeficienta (Leskošek 2006). 

Preglednica 1: Lestvica vrednosti Pearsonovega koeficienta korelacije 

INTERVAL VREDNOSTI 
KOEFICIENTA 

MOČ POVEZANOSTI 

0,00 ni povezanosti 

0,01 – 0,19 neznatna povezanost 

0,20 – 0,39 nizka oziroma šibka povezanost 

0,40 – 0,69 srednja oziroma zmerna povezanost 

0,70 – 0,89 visoka povezanost 

0,90 – 0,99 zelo visoka povezanost 

1,00 popolna povezanost 

                                                     
Vir: Leskošek 2006. 

Pri korelaciji pa je treba upoštevati tudi vrednosti signifikance. Če je signifikanca 0,000, 
pomeni, da je model statistično značilen. Sprva nas je zanimal obstoj linearne povezanosti 
med dimenzijami. Pri proučevanju smo upoštevali le tiste spremenljivke, ki so imele vrednost 
signifikance 0,05 in manj, kar pomeni največ 5-odstotno tveganje oziroma smo lahko  
95-odstotno prepričani, da med dvema spremenljivkama obstaja povezanost. Iz tabele 
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korelacije (priloga 4) smo izpostavili tiste spremenljivke, katerih vrednost Pearsonovega 
korelacijskega koeficienta je bila med najvišjimi. Kar polovica spremenljivk je imela vrednost 
koeficienta v intervalu 0,40–0,69. 

Srednje močna oziroma zmerna pozitivna povezanost in v našem primeru hkrati najmočnejša 
povezanost med dimenzijami, s koeficientom v vrednosti 0,665,  je med dimenzijama 
organiziranost in vodenje. Bolj kot je vodenje učinkovito, bolje je organizacija organizirana in 
obratno, manj kot je vodenje učinkovito, manj je organizacija organizirana. 

Ugotovili smo še naslednje zmerne pozitivne povezave med posameznimi dimenzijami, z 
vrednostjo koeficienta nad 0,600: 
• organiziranost in poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev s koeficientom 0,663 (boljše 

poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev vodi k boljši organiziranosti organizacije), 
• vodenje in strokovna usposobljenost in učenje s koeficientom 0,654 (bolj kot je vodstvo 

usposobljeno, boljše je njegovo vodenje), 
• notranje komuniciranje in informiranje ter poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev s 

koeficientom z vrednostjo 0,643 (kakovostnejše notranje komuniciranje in informiranje 
vpliva na boljše poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev), 

• pripadnost organizaciji in poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev s koeficientom 0,617 
(zaposleni, ki bolje poznajo poslanstvo in vizijo ter cilje organizacije, čutijo večjo 
pripadnost organizaciji), 

• razvoj kariere in strokovna usposobljenost in učenje, s koeficientom 0,616  (bolj kot je 
zaposleni usposobljen, hitrejši je razvoj njegove kariere) in 

• strokovna usposobljenost in učenje ter nagrajevanje s koeficientom v vrednosti 0,607 
(bolj kot je zaposleni usposobljen, pogostejše in večje je nagrajevanje njegovega 
opravljenega dela). 

Ugotavljali smo tudi obstoj linearne povezanosti med dejavniki zadovoljstva. Četrtina vseh 
spremenljivk zadovoljstva se je uvrstila v interval 0,40–0,69. Izpostavili smo najbolj 
izstopajoče in ugotovili naslednje pozitivne zmerne povezave: 
• zadovoljstvo pri delu z možnostmi za izobraževanje in zadovoljstvo pri delu s statusom v 

organizaciji z vrednostjo Pearsonovega koeficienta korelacije v višini 0,626, 
• zadovoljstvo pri delu s statusom v organizaciji in zadovoljstvo pri delu z dohodkom s 

koeficientom 0,643, 
• zadovoljstvo pri delu s stalnostjo zaposlitve in zadovoljstvo z delom, ki ga zaposleni 

opravljajo, s koeficientom 0,659 in 
• zadovoljstvo pri delu z obveščanjem o dogodkih v organizaciji in zadovoljstvo pri delu s 

pravočasnostjo informacij in obveščanjem o zadevah, ki so pomembne za delo, ter 
povratnimi informacijami, s koeficientom 0,718, kar kaže na visoko pozitivno 
povezanost. Govori nam, da so zaposleni bolj zadovoljni z obveščanjem o dogodkih v 
organizaciji, če so informacije pravočasne in tem bolj, kot so obveščeni o zadevah, ki so 
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pomembne za njihovo delo, ter prejemajo več povratnih informacij. Slednji spremenljivki 
sta se izkazali za daleč najbolj povezani med vsemi proučevanimi spremenljivkami.  

Nadalje smo ugotavljali tudi odnos med dimenzijami in dejavniki zadovoljstva ter izpostavili 
najbolj izstopajoče linearne povezave. Tretjina vseh spremenljivk je imela vrednost 
koeficienta v intervalu 0,40–0,69. Za najmočnejšo se je izkazala povezava med dimenzijo 
notranje komuniciranje in informiranje ter dejavnikom zadovoljstva z vodstvom organizacije. 
Po moči povezanosti jo uvrstimo v zmerno pozitivno povezavo. To nam dokazuje Pearsonov 
koeficient korelacije v vrednosti 0,601. Bolj kot bodo zaposleni obveščeni in informirani ter 
imeli dobre komunikacijske odnose z  nadrejenimi, toliko večje bo tudi njihovo zadovoljstvo 
z vodstvom. 

Pearsonov koeficient korelacije se je z vrednostjo 0,002, kar je zelo blizu vrednosti 0, pokazal 
pri spremenljivkah zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve in dimenzija strokovna usposobljenost 
in učenje. Torej lahko rečemo, da spremenljivki nista linearno povezani. To dokazuje tudi 
visoka vrednost signifikance 0,979 . 

Ugotavljali smo tudi ali so morda kateri dejavniki zadovoljstva in dimenzij v negativni 
povezavi. Pearsonov koeficient se je nagibal v intervalu -1 pri spremenljivkah:  
• zadovoljstvo z delom, ki ga zaposleni opravlja, in dimenzija nagrajevanje s koeficientom  

-0,006, 
• zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve in dimenzija vodenje s koeficientom -0,013, 
• zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve in dimenzija kariera s koeficientom -0,032, 
• zadovoljstvo s sodelavci in dimenzija kariera s koeficientom -0,033 in 
• zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve in dimenzija nagrajevanje s koeficientom -0,044.  

O statističnem vplivu oziroma povezanosti pa ne moremo govoriti, saj je pri vseh signifikanca 
zelo visoka oziroma nad vrednostjo 0,05. Zaključimo lahko, da smo tudi v proučevani 
organizaciji zasledili dokaze o obstoječem odnosu oziroma povezanosti med dimenzijami, 
prav tako med različnimi dejavniki zadovoljstva ter o povezanosti med nekaterimi 
dimenzijami organizacijske klime in dejavniki zadovoljstva.  

Na organizacijsko klimo vpliva veliko dimenzij, v naši raziskovalni nalogi jih obravnavamo 
13. Iz tega velikega števila različnih dimenzij oziroma dejavnikov smo želeli s pomočjo 
faktorske analize opredeliti nekaj dimenzij, ki pojasnjujejo čim večji delež celotne variance 
oziroma tiste, ki v največji meri predstavljajo organizacijsko klimo proučevane organizacije.  

Za namene naše raziskave smo uporabili faktorsko metodo glavnih komponent, ker smo želeli 
s čim manj spremenljivkami pojasniti organizacijsko klimo.  

Ocenili smo faktorske uteži, komunalitete in specifične variance opazovanih spremenljivk. 
Analizirali smo strukturne uteži, ki predstavljajo korelacijske koeficiente med spremenljivko 
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in dejavnikom. Iz korelacijske matrike smo med spremenljivkami ugotovili medsebojno 
povezanost tudi na ravni statističnih značilnosti.  

Primernost vzorca smo v nadaljevanju preverili s statistiko Kaiser-Meyer-Okinova (KMO). V 
našem primeru koeficient KMO znaša 0,868, kar je večje od 0,8, to pa je tudi optimalna mera. 
Torej je izbrani vzorec primeren za nadaljnjo obdelavo. Kot metodo ekstrakcije smo uporabili 
metodo glavnih komponent, skupaj z rotacijo Varimax, ki je omogočila korekcijo dejavnikov. 
Analiza jasno kaže obstoj enega dominantnega dejavnika, s katerim se pojasnjuje 29,82 
odstotka celotne variance. V našem primeru imajo dimenzije strokovno usposabljanje in 
učenje, razvoj kariere in nagrajevanje ter vodenje najvišje faktorske uteži pri prvem 
dejavniku. Spremenljivka pripadnost organizaciji v večji meri pojasnjuje vsebino drugega 
dejavnika, ki po izvedeni rotaciji pojasnjuje 17,77 odstotka celotne variance. Spremenljivka 
odnos do kakovosti pa v večji meri pojasnjuje vsebino tretjega dejavnika, ki po izvedeni 
rotaciji pojasnjuje 15,73 odstotka celotne variance. Celotna varianca, vsi trije dejavniki 
skupaj, nam pojasnjujejo 63,33 odstotka variance. Ostalo varianco (36,67 %) lahko pripišemo 
specifičnim dejavnikom, ki jih ne moremo pojasniti z vključenimi spremenljivkami. 
Prevladujoče dimenzije vseh treh dejavnikov skupaj bi lahko s skupnim imenom pojmovali 
spremenljivka osebna rast in razvoj zaposlenega, ki po našem mnenju v največji meri 
predstavlja organizacijsko klimo proučevane organizacije. Osebno rast in razvoj dosegamo s 
strokovnim usposabljanjem in učenjem ter načrtovanjem kariere. Osebna rast in razvoj nista 
odvisna samo od posameznika, ampak tudi od vodstva, ki postavlja sistem nagrajevanja in s 
tem motivira zaposlene. Motiviran zaposleni pa je ključ do kakovosti. S tem, ko bo zaposleni 
zaznal, da je vodstvu pomemben kot posameznik, bo čutil in krepil svojo pripadnost 
organizaciji. 

6.1.4 Analiza dodatnih vprašanj 

Anketirance smo v nadaljevanju vprašalnika povprašali, ali so že kdaj razmišljali o odhodu iz 
proučevane organizacije. Presenetilo nas je dejstvo, da je razmerje med tistimi, ki bi odšli, in 
tistimi, ki bi ostali v organizaciji, skoraj v enakem razmerju. Pritrdilno je odgovorilo 55,4 
odstotka anketirancev, zanikalo pa 44,6 odstotka anketirancev. Od tistih, ki so priznali, da so 
že razmišljali o odhodu iz proučevane organizacije, nas je zanimalo, kje se nahaja njihovo 
delovno mesto. Število je skoraj v enakem razmerju. Delež tistih anketirancev, ki bi zapustili 
organizacijo in katerih delovno mesto se nahaja na televiziji, je 50,7 odstotka, na radiu pa  
49,3 odstotka.  

Povprašali smo jih tudi, kakšne ukrepe predlagajo za izboljšanje vzdušja v organizaciji. 
Večina, ki je odgovorila na to vprašanje, je predlagala izboljšanje organizacije dela in 
delovnih procesov, več medsebojnega druženja in boljšo komunikacijo z vodstvom. 
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Na vprašanje, kaj po njihovem mnenju najbolj vpliva na slabo vzdušje v organizaciji, jih je 
večina odgovorila, da slab pretok informacij in slaba organizacija dela. To je pokazala tudi 
naša raziskava. 

6.2  Predlogi za izboljšanje vzdušja v organizaciji 

V prejšnjem podpoglavju predstavljena analiza rezultatov je pokazala prednosti in slabosti 
proučevane organizacije. Organizacija mora še naprej graditi na prednostih, pomanjkljivosti 
oziroma slabosti pa mora začeti aktivno odpravljati. Kot glavne prednosti organizacije so se 
pokazale dimenzija odnosa do kakovosti, zadovoljstvo z delovnim okoljem in pripadnost 
organizaciji ter inovativnost in iniciativnost. Kot pomanjkljivosti pa so se izkazale dimenzija 
organiziranost, poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, notranje komuniciranje in 
informiranje in dimenzija nagrajevanje ter predvsem razvoj kariere in nekatera 
nezadovoljstva. 

V nadaljevanju bomo podali predloge za izboljšave tistih dimenzij, ki so bile slabo ocenjene 
(s povprečno oceno izpod 3) in za organizacijo predstavljajo izziv.  

Za precej težavno se je v proučevani organizaciji pokazala dimenzija organiziranosti. 
Zaposleni sicer razumejo svoj položaj v organizacijski shemi in imajo jasno predstavo o tem, 
kaj se od njih pričakuje pri delu, vendar v organizaciji kljub temu zaznavajo slabo 
organiziranost dela in delovnih procesov. Vodstvu bi najprej predlagali, da jasno opredeli 
zadolžitve, pristojnosti in odgovornosti vsakega posameznika, saj če te niso jasne, prihaja do 
zmede, kar ovira potek vseh delovnih procesov, ki se kažejo v neorganiziranosti dela. 
Zadolžitve, pristojnosti in odgovornosti posameznika morajo biti znane vsem zaposlenim, saj 
ni dovolj, da nam je jasno, katere so naše, temveč tudi, katere so od drugih, tudi nadrejenih. 
Pri tem je treba doseči razmejitev med odgovornostjo in pristojnostjo, ki bi pomembno 
vplivala na zadovoljstvo in vzdušje. Zaskrbljujoče je dejstvo, da vsi zaposleni niso prepričani, 
ali se odločitve vodij sprejemajo pravočasno. Pri uvajanju novih postopkov ali načinov dela 
ter izvajanju odločitev predlagamo, da vodstvo imenuje projektno skupino, ki bi preverjala, ali 
se odločitve sprejemajo pravočasno oziroma v dogovorjenem roku, in pospeševala njihovo 
uresničevanje. Kljub temu da je bila pred leti na ravni celotnega centra že opravljena 
sistematizacija delovnih mest, pa vodstvu regionalnega centra predlagamo, da se ta ponovno 
izvede le na ravni centra, z namenom da se dobi izčrpno predstavo o vsakem delovnem mestu. 
Šele nato se lahko določi odgovornosti, pristojnosti in pogoje ter zaželene lastnosti, ki jih 
morajo izpolnjevati zaposleni za opravljeno delo. Predvidevamo, da bo vodstvo ugotovilo 
odstopanja od obstoječe sistematizacije, hkrati pa bo dobilo odgovor o številu potrebnih 
zaposlenih za optimalno delovanje organizacije. Predlagamo tudi imenovanje delovnih 
skupin, ki bodo mesečno spremljale izvedbo optimizacije delovnih procesov in postopkov. 
Obenem pa moramo spodbujati in doseči, da se vsi zaposleni vključijo v stalno iskanje boljših 
in optimalnejših načinov organiziranosti dela. 
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Proučevana organizacija ima, po mnenju anketirancev, dokaj jasno oblikovano poslanstvo, 
torej dolgoročni razlog obstoja in delovanja. Njena politika in cilji pa niso jasni vsem 
zaposlenim, nekateri celo menijo, da so nerealno postavljeni. Vodstvu predlagamo, da prične 
takoj z ukrepi, ki bi pri zaposlenih okrepili poznavanje poslanstva, vizije in ciljev zaposlenih. 
O njih je treba čim več govoriti. Izbira ključnih vrednot organizacije samo zase ne pomeni 
prav nič, če se teh vrednot nenehno ne sporoča naprej zaposlenim. Menimo, da je v 
regionalnem centru premalo skupnih sestankov. Vodstvo sklicuje zbore delavcev le v 
primerih, ko jih obvešča o finančnih in kadrovskih ukrepih. Menimo, da bi se moralo 
zaposlenim poudarjati in jih seznanjati z vizijo organizacije in s cilji. Pri postavljanju ciljev bi 
tako lahko sodelovali vsi zaposleni. Organizacija na ravni celotnega javnega zavoda sicer ima 
glasilo, ki pa po naših opažanjih ni dovolj brano v proučevani organizaciji. Predlagamo, da 
Regionalni RTV center Koper pripravlja in izdaja svoje interno glasilo, v katerem bo širilo 
poslanstvo, vizijo in cilje. Morda ne bi bilo napačno poslanstvo, vizije ter cilje vizualno 
poudarjati na primer v avli televizije in radia ter na vseh drugih mestih in načinih, ki so 
dostopni vsem zaposlenim. Pri tem ne bo odveč, da vsakemu zaposlenemu izročimo pisno 
vodilo v obliki brošure, ki bi poudarjala poslanstvo, vizije in cilje regionalnega centra, seveda 
v okviru poslanstva, vizije in ciljev celotnega javnega zavoda. Neposredni vodje naj 
zaposlene v čim večji možni meri vključujejo v proces strateškega in letnega načrtovanja. 
Tako bodo zaposleni aktivno sodelovali pri oblikovanju lastnih ciljev. Hkrati bodo seznanjeni 
s pričakovanji vodstva ter z njihovo vlogo pri doseganju rezultatov organizacije. Vodje naj 
imajo individualne sestanke, na katerih morajo zahtevane cilje uskladiti s pričakovanji 
zaposlenih in jih tako motivirati k njihovem doseganju. Cilji naj bodo jasni, merljivi in 
izvedljivi. Tako postavljene cilje bodo zaposleni sprejeli za svoje in se bolj potrudili za 
njihovo doseganje.  

Pri notranjem komuniciranju in informiranju se je pokazalo precejšnje nezadovoljstvo. Prvi 
krivec za to so neredni delovni sestanki, posledično zaposleni ne dobijo dovolj informacij o 
tem, kaj se dogaja v drugih enotah in organizaciji. Ugotavljamo, da so redni sestanki, to je 
dnevni, le na ravni programov, kjer se poleg programskih vsebin obvešča ter izmenjava 
mnenja tudi o vseh ostalih zadevah, tudi o tem, kaj se dogaja na drugih programih, enotah. 
Vse ostale enote (tehnična produkcija in skupne službe) pa nimajo rednih sestankov. Zatorej 
predlagamo, da vodstvo odredi, da so redni delovni sestanki obvezni, kajti neobveščeni 
zaposleni ne morejo delati odgovorno. Vodstvu tudi predlagamo, da se tedensko udeležuje 
dnevnih delovnih sestankov po posameznih enotah. Na takih sestankih bi lahko vodstvo, če se 
navezujemo spet na prejšnjo dimenzijo, poudarjalo tudi poslanstvo organizacije, vizije in 
cilje. Zaposlenim bi lahko na neposreden način podajalo informacije na razumljiv način, saj bi 
v primeru nejasnosti lahko zaposlenim obrazložilo, kar so morda narobe razumeli, 
posredovalo bi jim informacije o tem, kaj se dogaja v drugih enotah znotraj regionalnega 
centra, in na tak način krepilo sproščeno, prijateljsko in enakopravno pogovarjanje oziroma 
komuniciranje. S svojo prisotnostjo in podajanjem informacij bi sestankom dal dodatno težo, 
hkrati pa bi neposredni stik z zaposlenimi pozitivno vplival na mnenje zaposlenih o vodstvu. 
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Vodstvo bi lahko na tak način dobilo tudi pomembne povratne informacije. Te so pomembne 
tudi za vse zaposlene, ko govorimo o načinu opravljanja in izvajanja delovnih nalog. 
Nadrejeni bi morali zaposlene pohvaliti za dobro opravljeno delo in jih tudi opozoriti na 
morebitne slabosti in pomanjkljivosti. Vodstvu podajamo v razmislek tudi možnost dni 
odprtih vrat, ko bi lahko vsak zaposleni stopil v neposredni stik z vodstvom. Pri razgovorih, ki 
smo jih opravili z zaposlenimi, je zaznati željo, da bi vodstvo tedensko opravljalo obhode po 
vseh enotah, sklopih delovnega procesa, pisarnah, v duhu neformalnega stika z zaposlenimi. 
Pretok informacij bi lahko poglobili preko informacijskega sistema. Zaposleni se počutijo kot 
pomemben del organizacije, ko vodstvo skrbi za njihovo obveščenost, tako glede dogodkov 
znotraj organizacije kakor tudi glede dogodkov v širšem družbenem okolju. Priporočamo 
občasne tematske brošure, ki bodo zaposlene seznanjale o spremembah v družbenem okolju, 
ki vplivajo na organizacijo. Pomembno je, da se v proces vključi vse zaposlene na vseh 
hierarhičnih ravneh. Če bodo vsi enako obveščeni, bodo tudi lažje podobno ali celo enako 
sklepali, počutili se bodo bolj povezani in enakopravni. Zaposleni se velikokrat umikajo 
odkritemu pogovoru z vodji zaradi bojazni pred morebitnimi sankcijami. V ta namen 
predlagamo, da se uvede sistem anonimnega informiranja, preko katerega lahko vsi zaposleni 
v interni nabiralnik oddajajo svoje pripombe in opažanja. Obenem priporočamo izdajo 
komunikacijskega priročnika, ki bi poučil vse zaposlene, vključno z vodji, o načinih 
pravilnega komuniciranja in podajanja informacij. Za vodstveni kader predlagamo, da se 
izvede komunikacijske delavnice, na katerih bodo na primerih utrjevali in krepili svoje 
sposobnosti komuniciranja s podrejenimi.   
 
S komunikacijo je tesno povezan pojem poslušanja, zato vodjem predlagamo, naj z zgledom 
vzpostavljajo aktivno poslušanje. Vodstvo se mora zavedati, da komunicirati ne pomeni samo 
izmenjavanja mnenj, ampak tudi motivirati, vzgajati in navduševati zaposlene in jih 
spodbujati ter utrjevati verodostojnost vodstva in zaupanje vanje. 
 
Vsaka organizacija mora jasno določiti kriterije nagrajevanja, določiti standarde uspešnosti 
za posamezne ravni v organizaciji. Regionalni RTV center Koper oziroma RTV Slovenija ima 
te kriterije postavljene z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Zelo uspešen sistem 
nagrajevanja je prav gotovo tudi napredovanje. Je pa res, da teh napredovanj na RTV 
Slovenija, odkar je zavod vstopil v sistem javnega sektorja, zaradi interventnih zakonov ni 
bilo. Tudi omejitve, ki jih v javnem sektorju postavlja pred kratkim sprejeti Zakon o 
uravnoteženju javnih financ, trenutno onemogočajo koriščenje te oblike nagrajevanja. Na 
osnovi razgovorov, ki smo jih opravili z zaposlenimi, smo ugotovili, da med zaposlenimi 
velja prepričanje, da je denarna nagrada sicer najustreznejša za njihovo dodatno delo oziroma 
obremenjenost, vendar jo sprejemajo kot kratkoročnega spodbujevalca. Zato predlagamo, da 
bi zaposlene stimulirali tudi z drugimi nedenarnimi oblikami nagrajevanja, ki lahko pomenijo 
veliko večjo spodbudo za nadaljnje delo. Kot take predlagamo naslednje nedenarne oblike: 
usposabljanja po želji zaposlenega, seminarje in delavnice za osebno rast, priznanje za naj 
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zaposlenega po mesečnem in letnem izboru, vikend za dve osebi v znanem zdravilišču, 
uporaba službenega vozila v zasebne namene itd. Neposrednim vodjem pa predlagamo, naj 
delavca pohvalijo javno, v primeru napak pa naj ga na te opozarjajo samo na štiri oči. Javna 
pohvala pred sodelavci ali vsemi zaposlenimi organizacije je odličen spodbujevalec, ki viša 
samozavest pohvaljenega delavca. Vodstvu predlagamo izvedbo raziskave, s katero bi 
ugotovili svoj plačni položaj na trgu, ker zaposleni menijo, da njihove plače niso enakovredne 
ravni plač na tržišču. Naj omenimo, da so se osnovne plače javnih uslužbencev s 1. junijem 
2012 znižale za 8 odstotkov. Odpravili sta se še tretja in četrta četrtina nesorazmerja v 
osnovnih plačah. Tako po novem javni uslužbenci prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 
vrednosti plačnega razreda iz plačne lestvice glede na delovno mesto oziroma naziv, na 
katerem je javni uslužbenec razporejen, brez odbitkov od polne vrednosti plačnega razreda. 
Dejansko pa je znižanje plač odvisno od tega, kolikšen je bil znesek odbitka od osnovne plače 
zaradi še ne odpravljenih plačnih nesorazmerij. Z vidika kakovosti delovnega življenja pa je 
predvsem pomembno, da zaposleni plačilo za svoje delo štejejo za pravično. Kljub zakonskim 
omejitvam je treba uvesti tak sistem nagrajevanja, ki bo dovolj konkurenčen na trgu glede na 
to, da bi iz organizacije odšla kar polovica anketirancev. 
 
Največji izziv v proučevani organizaciji predstavlja dimenzija razvoja kariere, ki vpliva na 
posameznikovo zaznavo organizacijske klime. Le petina vseh anketirancev je zadovoljna z 
dosedanjim osebnim razvojem v organizaciji. Predlagamo, da vodstvo nameni večjo težo 
reševanju teh težav, saj so zaposleni srce delovanja vsake organizacije. Dolžnost vsakega 
vodstva je, da poskrbi za razvoj vsakega posameznega zaposlenega. Na prvem mestu je treba 
razviti tako okolje, kjer bi se lahko razvijale posameznikove zmožnosti. Ocenjevanje se v 
javnem zavodu RTV Slovenija izvaja na letnih razgovorih s pomočjo, po našem mnenju, 
slabe računalniške aplikacije za ocenjevanje. Nadrejeni vse preveč časa porabijo za 
izpolnjevanje te aplikacije in premalo časa namenijo pogovoru z zaposlenim in načrtovanju 
njegove karierne poti. Na tak način vodstvo ne more ugotoviti, kakšne ambicije ima vsak 
posameznik, do kod segajo njegove želje, saj je za razvoj vsake kariere najprej bistvena prav 
volja vsakega posameznika. Vpeljati je treba tak sistem ocenjevanja posameznikovega 
napredka, ki bi omogočal, da najboljši zasedejo tudi najboljše položaje v organizaciji. Pri tem 
morajo biti kriteriji za napredovanje jasni ne le vodstvu, temveč prav vsem zaposlenim. Le 
tako bo vsak posameznik vedel, kaj se od njega zahteva, da bi lahko napredoval. Sistem 
ocenjevanja pokaže vodstvu tudi, kdo od zaposlenih ima želje po vodenju. S tem lahko 
vodstvo naredi ožji izbor tistih, ki bodo nekega dne nasledili vodilne kadre. Poudariti pa je 
treba enakopravnost v vseh enotah organizacije, ki naj se kaže tudi v možnostih, da imajo 
zaposleni na vseh ravneh realne možnosti za napredovanje. Obenem predlagamo, da se 
ocenjevanja izvajajo dvakrat letno. Velja pa poudariti, da nezadovoljstvo okrog vprašanja 
napredovanja ni povezano z vodstvom organizacije, čeprav krivdo v večji meri pripisujejo 
prav temu. S prehodom RTV Slovenija v plačni sistem javnega sektorja se je izvedla tudi 
nova sistemizacija. S tem se je zahtevnost delovnih mest večinoma povečala. Številna delovna 
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mesta, ki so bila prej uvrščena v nižji tarifni razred, z novo sistemizacijo zahtevajo višji tarifni 
razred, to je višjo izobrazbo. Številni zaposleni so se s svojo izobrazbo tako znašli v položaju, 
ko jih kadrovska služba ne more premeščati na višja delovna mesta. Hkrati pa s sprejetjem 
Zakona o uravnoteženju javnih financ javni uslužbenci, ki v letu 2012 napredujejo v višji 
plačilni razred, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačilnim razredom s 1. junijem 
2013. Enako velja za javne uslužbence, ki so v letih 2011 in 2012 napredovali v naziv ali višji 
naziv in niso pridobili pravice do plače v skladu s pridobljenim nazivom. Javni uslužbenci, ki 
izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji plačilni razred ali višji naziv v letu 2013, v letu 
2013 ne napredujejo. Ne glede na zgoraj navedeno javni uslužbenci v letih 2012 in 2013 
pridobijo naziv ali višji naziv in pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim 
nazivom, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem 
mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča. Tako vidimo, da so prav zakonske omejitve 
tiste, ki v večji meri povzročajo nezadovoljstvo z razvojem kariere, zato lahko vodstvo v 
izboljšanje te dimenzije s svojimi ukrepi le malo prispeva. Vendar že dejstvo, da bi zaposleni 
videli, da je vodstvu res mar za načrtni karierni razvoj vsakega posameznega delavca, med 
njimi viša stopnjo zadovoljstva.  
 
Vodstvu  v zaključku predlagamo, da izdela in sprejme podroben akcijski načrt za reševanje 
in odpravljanje pomanjkljivosti, ki se kažejo v tej meri, da je že veliko anketirancev pomislilo, 
da bi zapustilo organizacijo. Razrešitev teh slabosti bo vodilo organizacijo k boljšemu in 
sproščenemu delovnemu vzdušju ter k višji stopnji zadovoljstva vsakega posameznika. Vse to 
pa organizaciji tudi v veliki meri pomaga pri doseganju odličnosti in konkurenčnosti. 
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7  SKLEP 

Organizacijska klima je prisotna v vsaki organizaciji. Zaradi njene neotipljivosti in nevidnosti 
se pogosto pozablja, kako močno lahko vpliva na počutje vsakega zaposlenega in na vzdušje 
celotne organizacije. 

Kljub temu da živimo v družbi visokega tehnološkega napredka, so še vedno ljudje tisti, ki 
ustvarjajo napredek in dobiček. Da bi organizacija lahko dosegla dolgoročno uspešnost, se 
mora usmeriti k ljudem, k vsakemu posamezniku. Zaposleni namreč s svojim delom tvorijo  
organizacijo, hkrati pa v njej ustvarjajo določeno vzdušje, ki organizacijo razlikuje od drugih 
ter vpliva na vedenje zaposlenih. V prihodnosti je pričakovati čedalje več pritiskov na 
zaposlene zaradi vse večjih zahtev po ustvarjanju konkurenčnih prednosti. Posledično se bo 
pri zaposlenih vedno bolj izražal odpor na tovrstne pritiske. Ker osebni dohodek ne bo 
dosegal želene višine, bo zaposlenim postajalo vse bolj pomembno, v kakšnih pogojih 
delajo,v kakšnem okolju, s kakšnim vzdušjem. Tako bo organizacijska klima postajala še 
pomembnejša.  

Če želimo izvedeti, kako zaposleni zaznavajo svoje okolje, moramo vzdušje izmeriti. S ciljem 
ustvariti vzdušje, ki pospešuje in podpira doseganje razvojnih ciljev organizacije, je potrebno 
na osnovi meritev, ugotoviti katere dimenzije negativno vplivajo na vedenje zaposlenih. Pri 
merjenju ne gre le za zbiranje podatkov, temveč za kasnejšo uporabo teh podatkov, za iskanje 
možnosti, da bi izboljšali vzdušje ter tudi za ocenjevanje učinkovitosti že izvedenih 
sprememb. Spreminjanje in s tem izboljšanje organizacijske klime je dolgotrajen proces, ki 
zahteva dosledno in nenehno izvajanje ukrepov, ki morajo postati del vsakodnevnega 
delovnega procesa. Šele spoznanje vseh zaposlenih v organizaciji, da so ukrepi in njihovo 
izvajanje nujno potrebni, lahko pripelje do pozitivnih premikov. Prav zato morajo biti cilji, ki 
jih vodstvo postavlja za izboljšanje klime dolgoročni, kratkoročno pa morajo biti usmerjeni 
predvsem v zaustavitev negativnega trenda. 

Tega se v javnem zavodu RTV Slovenija tudi zavedajo, saj jim raziskovanje in merjenje 
organizacijske klime ter zadovoljstva ni tuje. Tovrstne raziskave se v zadnjih letih, na nivoju 
javnega zavoda, redno izvajajo. Na osnovi rezultatov naše raziskave organizacijske klime v 
Regionalnem RTV centru Koper s pomočjo vprašalnika projekta SiOK in podatkov raziskave 
SiOK v letu 2010 smo ugotovili, da so najslabše ocenjene dimenzije vseskozi enake in kot 
take predstavljajo velik izziv. 

Za pet najslabše ocenjenih dimenzij smo podali lastne predloge za izboljšanje stanja, ki 
temeljijo na ugotovitvah teoretičnega dela kot tudi na večletnih izkušnjah pri delu v tej 
organizaciji.  

Vodstvu organizacije smo predlagali, da nemudoma izdela in sprejme podroben akcijski načrt 
za reševanje slabosti, ki jih je razkrila naša raziskava. Vsaka od dimenzij je pomembna pri 
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ustvarjanju in spreminjanju organizacijske klime in vsaka temelji na odnosu med zaposlenimi 
in vodstvom. Menimo, da je za dobro organizacijsko klimo najbolj pomemben vodja in 
njegov odnos do zaposlenih ter do njihovega in svojega dela. Če vodja ne spoštuje zaposlenih 
in njihovega dela, posledično tudi oni njega ne, kar privede do negativnega vzdušja. Zato je 
pomembno, da ima organizacija dobro vodstvo, ki ceni delo svojih zaposlenih, saj bodo le 
tako zadovoljni. Ne smemo pozabiti, da le v primeru, ko se ljudje počutijo sproščeno in varno 
na svojem delovnem mestu, delujejo dobro in posledično raste kakovost organizacije. 
Predvsem pa se mora vodstvo zavedati, da je vsak zaposleni nekaj posebnega in mora 
vsakemu posamezniku pristopiti s posebnim pristopom k uresničevanju njegove osebne rasti 
in razvoja. 

Glede na dobljene rezultate raziskave in analize lahko zaključimo, da je organizacijska klima 
v Regionalnem RTV centru Koper dobra kljub kritičnim področjem. Ne more pa biti zgled 
drugim organizacijam.  

Zavedamo se, da vzorec anketirancev raziskave ni bil najbolj reprezentativen. Hkrati pa vemo, 
da je lahko prenos slabe volje na druge hiter in kaj kmalu se lahko izmerjeno vzdušje razmreži 
na vse zaposlene v Regionalnem RTV centru Koper, tudi na tiste, ki se ankete niso udeležili 
in so z vzdušjem organizacije morda zaenkrat nadvse zadovoljni. Zato mora vodstvo 
organizacije vzeti pod drobnogled omenjene pomanjkljivosti oziroma slabosti. 

Raziskava, ki smo jo izvedli, nam je tudi pokazala, kako so nekatere dimenzije povezane, v 
kakšnem odnosu sta organizacijska klima in zadovoljstvo ter katere dimenzije prevladujejo v 
proučevani organizaciji. 

Upamo, da bo raziskava, ki smo jo izvedli, v vodstvu Regionalnega RTV centra Koper 
spodbudila in prebudila zavest in spoznanje, da ima še veliko možnosti, da bi izboljšal 
obstoječo organizacijsko klimo. Organizacija ima poleg pomanjkljivosti veliko potenciala. 
Zaposleni stremijo h kakovosti svojega dela, počutijo se pripadne organizaciji, so motivirani, 
predvsem pa je pomembno, da podpirajo inovativnost in s tem spremembe. Torej mora 
vodstvo proučevanju organizacijske klime dati večji pomen, kot mora dati večji pomen 
vsakemu posameznemu delavcu, predvsem pa tistemu, ki se v javnem zavodu počuti 
najslabše. Zavzemanje za vsakega posameznika bo povečalo tudi zadovoljstvo zaposlenih z 
vodstvom. Najbrž je kar nekaj resnice v povedi, ki nam je ob proučevanju literature ostala 
najgloblje v spominu, in sicer da je organizacija močna toliko, kolikor je močen njen 
najšibkejši člen. 

 

 



47 

LITERATURA 

Allen, Natalie. J., in John P. Meyer. 1990. The measurement and antecedents of affective, 
continuance, and normative commitment to the organization. Journal of Occupational 
Psychology 63 (1): 1–18.  

Biro Praxis. 2007. Projekt primerjalnega raziskovanja organizacijske klime v slovenskih   
organizacijah. Http://www.biro-praxis.si/media/uploads/files/krovno-interent2.pdf   (13. 
2. 2012). 

Blanchard  Hartley, Kenneth. 2003. Srce voditelja: o umetnosti vplivanja. Zbirka Psihologija        
uspeha. Ljubljana: Amalietti & Amalietti. 

Bruggemann, Agnes, Peter Groskurth in Eberhard Ulich. 1975. Arbeitszufriedenheit. Bern: 
Hans Huber. 

Bunc, Stanko. 2002. Slovar tujk. Maribor: Založba obzorja. 
Černetič, Metod. 2007. Management in sociologija organizacij. Kranj: Moderna organizacija. 
Davis, Keith in John W. Newstrom. 1989. Human behaviour at work: organizational 

behavior. New York: McGraw-Hill International. 
Fauziah, Noordin, Omar Safiah, Sehan Syakirarohan in Idrus Shukriah. 2010. Organizational  

climate and its influence on organizational commitment. International Business & 
Economics research Journal  9 (2): 1–10.  

George,  Jennifer M. in Jones R. Gareth. 1999 Understanding and managing organizational 
behaviour. New York: Addison-Wesley.  

Gomezelj Omerzel, Doris. 2008. Merjenje in vpliv znanja podjetnika v majhnih in srednje 
velikih podjetjih. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave. 

Hansen, Marc Victor in Joe Batten. 1998. Mojster motiviranja: skrivnosti navdihujočega 
vodenja. Bled: Vernar consulting. 

Ivanko, Štefan in Janez Stare. 2007. Organizacijsko vedenje.  Ljubljana: Fakulteta za upravo. 
Ivanuša-Bezjak, Mirjana. 2006. Zaposleni – največji kapital 21. stoletja. Maribor: Pro-Andy. 
Lipičnik, Bogdan. 1999. Organizacija podjetja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 
Lipičnik, Bogdan in Drago Mežnar. 1998. Ravnanje z  ljudmi pri delu (human resources 

management). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 
Mihalič, Renata. 2006. Management človeškega kapitala. Škofja Loka: Mihalič in Partner. 
Mihalič, Renata. 2007. Upravljajmo organizacijsko kulturo in klimo. Škofja Loka: Mihalič in  

Partner. 
Mihalič, Renata. 2008. Povečajmo zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih. Škofja Loka: 

Mihalič in Partner. 
Možina, Stane. 1999. Zadovoljstvo zaposlenih in motivacija za poslovno odličnost. Ljubljana:  
         Industrijska demokracija. 
Podnar, Klement. 2006. Pripadnost in zavezanost zaposlenih kot konkurenčna prednost 

podjetij. Industrijska demokracija 10 (5): 4–9.  
Rozman, Rudi. 2000. Analiza in oblikovanje organizacije. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 



48 

RTV Slovenija. 2011b. Strategija razvoja RTV Slovenija 2011–2015. Poslovni dokument, 
RTV Slovenija. Http://www.rtvslo.si/files/ijz/strategija_rtv_slo_2011_-_2015.pdf     (13. 
2. 2012). 

Suliman, Abubakr M.T. 2002. Is it really a mediating construct?: The mediating role of    
       organizational commitment in work climate-performance relationship. Journal of   

management development  21 (3): 170–183. 
Torrington, Derek in Laura Hall. 1991. Personnel management: a new approach. New York: 

Prentice-Hall International. 
Treven, Sonja. 1998. Management človeških virov. Zbirka manager. Ljubljana: Gospodarski 

vestnik.  
Vrčko, Matjaž, Tadeja Trojar Jan, Martina Orel in Bojan Erjavšek. 2004. Poslovno   

sporazumevanje in vodenje. Ljubljana: Biro Praxis. 
Zupan, Nada. 2001. Nagradite uspešne: spodbujanje uspešnosti in sistem nagrajevanja v 

slovenskih podjetjih. Zbirka manager. Ljubljana: GV  Založba.  
 

VIRI 

Leskošek, Bojan. 2006. Korelacija in regresija. Http://www2.fsp.uni-lj.si/akis/Statistika/ 
KorelacijaRegresija.pdf (14. 9. 2012). 

RTV Slovenija. 2011a. Poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija za leto 2010. Interno gradivo,  
RTV Slovenija.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



49 

PRILOGE 

Priloga 1               Anketni vprašalnik 
Priloga 2               Analiza dimenzij in grafični prikaz 
Priloga 3               Analiza zadovoljstva 
Priloga 4               Standardni odklon, korelacija, faktorska analiza   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Priloga 1 

 

Anketni vprašalnik 
 
Spoštovani, 
 
zaključujem študij na Fakulteti za management v Kopru in v svojem diplomskem delu, ki ga 
pripravljam pod mentorstvom doc. dr. Massima Manzinija, obravnavam področje 
organizacijske klime in zadovoljstva ter pripadnosti zaposlenih organizaciji. V zadnjem času 
v naši organizaciji poteka kar nekaj podobnih anket. Kljub temu vas prosim, da namenite 
nekaj svojega časa raziskavi, za katero potrebujem izpolnitev priloženega vprašalnika, saj mi 
bo v veliko pomoč pri izdelavi diplomske naloge. Podatki so zaupni, zagotavljajo anonimnost 
in bodo uporabljeni izključno za potrebe raziskave.  

Prosim vas, da izpolnjene anketne vprašalnike vrnete najkasneje do 25. 5. 2012. V ta namen 
sta pripravljeni dve anketni skrinjici, ena se nahaja v avli TV, druga v avli radia. Raziskava 
poteka v dogovoru z vodstvom Regionalnega RTV centra Koper - Capodistria. Za vaše 
sodelovanje se vam že vnaprej lepo zahvaljujem. 

 
Prijazen pozdrav, 
 
                                                                                      Dolores Hrovatin Deželak 
 
VPRAŠALNIK – ANKETA 
 
Prosim vas, da ocenite vaše doživljanja organizacije in njenega delovanja oz. strinjanje ali 
nestrinjanje s posameznimi trditvami tako, da ob njih obkrožite le eno oceno od 1 do 5 glede 
na naslednjo lestvico: 
 

1 2 3 4 5 
Nikakor se ne 

strinjam 
Ne strinjam se 

Niti da – niti ne / ne 
morem se odločiti 

Večinoma se strinjam  
Popolnoma se 

strinjam 

 
 Pripadnost organizaciji  
1. Naša organizacija ima velik ugled v okolju. 1  2  3  4  5 

2. Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se nam zaradi poslovnih težav znižal 
osebni dohodek. 

1  2  3  4  5 

3. Zaposlitev v naši organizaciji je varna. 1  2  3  4  5 

4. Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji. 1  2  3  4  5 

5. Naša organizacija v primerjavi z drugimi slovenskimi podjetji 
spada med bolj uspešne. 

1  2  3  4  5 

 Organiziranost  
6. Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski shemi organizacije. 1  2  3  4  5 

7. V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene na vseh 1  2  3  4  5 
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 Pripadnost organizaciji  
ravneh. 
8. V naši organizaciji so zadolžitve jasno opredeljene. 1  2  3  4  5 

9. Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje pri 
delu. 

1  2  3  4  5 

10. Odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno. 1  2  3  4  5 

 
1 2 3 4 5 

Nikakor se ne 
strinjam 

Ne strinjam se 
Niti da – niti ne / ne 
morem se odločiti 

Večinoma se strinjam  
Popolnoma se 

strinjam 

 
 Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev  
11. Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo – dolgoročni 
razlog obstoja in delovanja. 

1  2  3  4  5

12. Politika in cilji organizacije so jasni vsem zaposlenim. 1  2  3  4  5 

13. Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi ostali 
zaposleni. 

1  2  3  4  5 

14. Zaposleni cilje organizacije sprejemamo za svoje cilje. 1  2  3  4  5 

15. Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so realno postavljeni. 1  2  3  4  5 

 Strokovna usposobljenost in učenje  
16. Zaposleni se učimo drug od drugega. 1  2  3  4  5 

17. Sistem usposabljanja je dober. 1  2  3  4  5 

18. Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih. 1  2  3  4  5 

19. Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela. 1  2  3  4  5 

20. Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo. 1  2  3  4  5 

 Vodenje  
21. Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela. 1  2  3  4  5 

22. Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo. 1  2  3  4  5 

23. Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela. 1  2  3  4  5 

24. Naše poslovodstvo je učinkovito. 1  2  3  4  5 

25. Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo. 1  2  3  4  5 

26. V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vodenje. 1  2  3  4  5 

 Notranji odnosi  
27. V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev. 1  2  3  4  5 

28. Zaposleni si medsebojno zaupamo. 1  2  3  4  5 

29. Odnosi med zaposlenimi so dobri. 1  2  3  4  5 

30. V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa tekmujemo. 1  2  3  4  5 

31. Konflikte rešujemo v skupno korist. 1  2  3  4  5 

 Razvoj kariere  
32. Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo 
najboljše položaje. 

1  2  3  4  5 

33. Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike. 1  2  3  4  5 
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34. Zaposleni na vseh ravneh imamo realne možnosti za napredovanje. 1  2  3  4  5 

35. Zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem. 1  2  3  4  5 

36. Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim. 1  2  3  4  5 

 
1 2 3 4 5 

Nikakor se ne 
strinjam 

Ne strinjam se 
Niti da – niti ne / ne 
morem se odločiti 

Večinoma se strinjam  
Popolnoma se 

strinjam 

 
 Motivacija in zavzetost  
37. V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti. 1  2  3  4  5 

38. V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo. 1  2  3  4  5 

39. Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen. 1  2  3  4  5 

40. Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo. 1  2  3  4  5 

41. Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu 
zahteva. 

1  2  3  4  5 

Notranje komuniciranje in informiranje  
42. Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način. 1  2  3  4  5 

43. O tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo dovolj informacij. 1  2  3  4  5 

44. Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela. 1  2  3  4  5 

45. Delovni sestanki so redni. 1  2  3  4  5 

46. V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in 
enakopravno. 

1  2  3  4  5 

Odnos do kakovosti  
47. Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju standardov kakovosti. 1  2  3  4  5 

48. Naše enote imajo jasno zastavljene standarde in cilje kakovosti. 1  2  3  4  5 

49. Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost našega dela. 1  2  3  4  5 

50. Kakovost dela in količina sta pri nas enako pomembni. 1  2  3  4  5 

51. Druge sodelavce in enote obravnavamo kot svoje cenjene gledalce in poslušalce. 1  2  3  4  5 

 Inovativnost in iniciativnost  
52. V organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi – ne le vodje. 1  2  3  4  5 

53. Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud. 1  2  3  4  5 

54. Napake med preizkušanjem novih načinov dela so v naši organizaciji sprejemljive. 1  2  3  4  5 

55. Naše izdelke in storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo. 1  2  3  4  5 

56. Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti sprememb. 1  2  3  4  5 

Nagrajevanje  
57. Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih. 1  2  3  4  5 

58. Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma kazen. 1  2  3  4  5 

59. Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, so tudi ustrezno stimulirani. 1  2  3  4  5 

60. Zaposleni prejemamo osebni dohodek, ki je vsaj enakovreden ravni plač na 
tržišču. 

1  2  3  4  5 

61. Razmerja med osebnimi dohodki zaposlenih v podjetju so ustrezna. 1  2  3  4  5 
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Naslednja vprašanja se nanašajo na doživljanje vašega osebnega zadovoljstva pri delu. 
Ocenite vidik vašega zadovoljstva tako, da ob njem obkrožite le eno oceno od 1 do 5 glede na 
naslednjo lestvico: 
 

1 2 3 4 5 
Popolnoma sem 

nezadovoljen 
Nezadovoljen sem 

Niti da – niti ne / ne 
morem se odločiti 

Zadovoljen sem 
Popolnoma sem 

zadovoljen 
 
 Zadovoljstvo pri delu 
Kako zadovoljni ste pri svojem delu … 

 

62. … z možnostjo napredovanja? 1  2  3  4  5 

63. … z neposrednim vodjo? 1  2  3  4  5 

64. … z vodstvom organizacije? 1  2  3  4  5 

65. … z načinom vodenja in organizacijo dela? 1  2  3  4  5 

66. … z obveščanjem o dogodkih v organizaciji? 1  2  3  4  5 

67. … s pravočasnostjo informacij in obveščanjem o zadevah, ki so pomembne za vaše 
delo, ter povratnimi informacijami? 

1  2  3  4  5 

68. … z dohodkom? 1  2  3  4  5 

69. … z možnostmi za izobraževanje? 1  2  3  4  5 

70. … z vašim statusom v organizaciji? 1  2  3  4  5 

71. … z delovnimi pogoji: varnost pri delu, odsotnost motečih dejavnikov (hrup, vlaga, 
neprijetna temperatura , slaba  svetloba itd.), oprema delovnega mesta? 

1  2  3  4  5 

72. … s sodelavci? 1  2  3  4  5 

73. … z delom, ki ga opravljate? 1  2  3  4  5 

74. … s stalnostjo vaše zaposlitve? 1  2  3  4  5 

75. … z delovnim časom? 1  2  3  4  5 

 
Naprošam vas, da na kratko odgovorite še na spodnja vprašanja. 
 
76.   Kakšne ukrepe predlagate za izboljšanje vzdušja v naši organizaciji? 
 
 
 
 
77.   Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na slabo vzdušje v naši organizaciji? 
 
 
 
78.  Ste že kdaj razmišljali o odhodu iz organizacije?     DA     NE    (ustrezno obkrožite) 
       Zakaj? 
 
 
 
V nadaljevanju vas prosim, da navedete še nekatere splošne podatke o sebi, ki so nujni za 
raziskavo in ne razkrivajo vaše identitete. 
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Spol 
� Moški. 
� Ženska. 
 
Starost 
� Do 30 let. 
� Od 30 do 39 let. 
� Od 40 do 49 let. 
� Nad 50 let. 
 
Stopnja izobrazbe 
� Osnovna šola. 
� Poklicna  ali srednja šola. 
� Višja ali visoka šola. 
� Univerzitetna izobrazba  ali več. 
 
Stalnost v organizaciji 
� Do 5 let. 
� Od 5 do 9 let. 
� Od 10 do 19 let. 
� Od 20 do 29 let. 
� Nad 30 let. 
 
Moje delovno mesto se nahaja na: 
� TV. 
� radiu. 
 
 
 
                                    Zahvaljujem se vam za potrpežljivo reševanje vprašalnika. 
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Dimmenzija notra
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