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POVZETEK 

Ljudje in medsebojni odnosi so v organizaciji edini vir konkurenčne prednosti, ki ni 

posnemljiv. Ustrezna organizacijska klima (vzdušje) v organizaciji ima vpliv na zadovoljstvo 

zaposlenih in posledično na uspešnost podjetja. Zadovoljni zaposleni pa imajo vpliv tudi na 

zadovoljstvo kupcev, uspešno trženje in na odnos do kupcev. Na trgu je veliko konkurence, 

zato si organizacije med seboj lahko konkurirajo ne samo s kakovostjo in cenami, temveč z 

usposobljenimi, motiviranimi, izobraženimi in zadovoljnimi zaposlenimi, ki stremijo k 

boljšim rezultatom. Topa se lahko doseže le z ustrezno klimo. V ta namen proučujemo in 

merimo organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih, saj je redno merjenje pogoj za 

uspešnost in konkurenčnost podjetja. 

Ključne besede: zadovoljstvo, klima, organizacijska kultura, vzdušje, notranje okolje. 

SUMMARY 

People and relationships in organization sare the only source of competitive advantage that is 

not to imitate. Appropriate organizational climate (atmosphere) in organizations has an effect 

on satisfaction of employees and their performance. Satisfied employees have an impact on 

customer satisfaction, successful marketing and customer relationship. There is a lot of 

competition in the market, so each organization can compete not only with high quality and 

cheaper products, but with skilled, motivated, educated and satisfied employees, who strive to 

improve their results, but this can only be achieved with properly climate. For this purpose, 

we study and measure the organizational climate and employee satisfaction, because regular 

measurement is a precondition for success and competitiveness of companies. 

Keywords: satisfaction, climate, organizational culture, atmosphere, internal environment. 

 

UDK: 331.101.32:339.138(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Medosebni odnosi so eden izmed pomembnih področjih, s katerim se mora ukvarjati vsako 

vodstvo v delovni organizaciji in so pogojeni z delom zaposlenih, njihovo komunikacijo, 

osebnostmi, navadami itd. Vse našteto je pomembno za dobro izpeljane naloge in s tem 

doseganje ciljev, hkrati pa za ustvarjanje in razvoj dobre delovne klime. V večini organizacij 

se ne osredotočijo na organizacijsko klimo in ne kažejo interesa za merjenje te, kar lahko 

povzroča nezadovoljstvo med zaposlenimi in slabe medosebne odnose. Vsekakor moramo 

ločiti med organizacijsko klimo in kulturo, saj lahko sicer dobimo nejasno sliko o tem, kaj se 

v organizaciji pravzaprav dogaja. Razlika med njima je v tem, da organizacijska kultura 

zajema celotno organizacijo in ustvarja organizacijsko vzdušje, delovno klimo, ki vpliva na 

posameznikovo počutje in na njegovo pripadnost organizaciji. Organizacijska klima pa se 

nanaša na občutek zaposlenih o organizaciji in predstavlja vse značilnosti, ki vplivajo na 

vedenje ljudi v neki organizaciji in po katerih se te ločijo med seboj. Ta pa vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih in posledično na uspešnost podjetja. Ivančič (2007, 473–490) 

primerja organizacijsko kulturo z ledeno goro v sicer razburkanem morju delovanja 

organizacije, skrito pod površino, ki je na prvi pogled sicer neopazna, in organizacijsko klimo 

z vrhom ledene gore, ki jo je mogoče hitro opaziti tik nad morjem. 

Temeljni dejavnik uspešnosti podjetja predstavljajo zadovoljni zaposleni, ki se izkažejo z 

znanjem, zavzetostjo in ustvarjalnostjo. Motivirani in lojalni ljudje so danes dejavnik, po 

katerem se ločijo podjetja po uspešnosti. Ljudje in njihovi medosebni odnosi so danes ključna 

konkurenčna prednost in največje bogastvo organizacij. Skrb za zadovoljstvo zaposlenih, 

način vodenja in komuniciranja močno vplivajo na organizacijsko klimo. Korektnost med 

sodelavci na vseh nivojih v vzpostavljanju enakovrednega odnosa je temelj za vzpostavitev 

ugodne klime. Če vodilni posvečajo dovolj pozornosti ustvarjanju in vzdrževanju ugodne 

klime, se v boju konkurence za posle in stranke lažje prilagajajo vedno bolj zahtevnemu 

tržišču (Polutnik 2008). 

Če je delovno mesto oz. delo posamezniku prijetno, so medosebni odnosi pozitivno naravnani 

in je odnos s sodelavci spoštovan. Mnenja zaposlenih o delovnem mestu, o njihovem 

zadovoljstvu lahko pridobimo samo z merjenjem organizacijske klime na anonimen način, saj 

lahko le tako pričakujemo realne podatke. Namen teh raziskav je opredeliti, kakšna je klima v 

podjetju, kakšno je zadovoljstvo zaposlenih,in analizirati raziskave, kar lahko privede do 

posameznih ukrepov. Žal pa se večina podjetij ne odloča za takšno vrsto raziskav zaradi 

stroškov ali pa se vodje niti ne zavedajo, kako pomembna je klima v podjetju in kako je ta 

povezana z zadovoljstvom zaposlenih in posledično z delovnimi rezultati. Lahko pa se pojavi 

tudi problem, ko se podjetje odloči za raziskavo, vendar rezultatov zaposlenim ne predstavi in 

ne vzpostavi ukrepov za izboljšanje šibkih, negativnih področij. Vodje se v večji meri ne 

ozrejo na svoje zaposlene, jih ne motivirajo, nagrajujejo …– zanimajo jih le delovni rezultati. 
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Najboljša strategija za doseganje zadovoljstva je, da se posvetimo zaposlenim, jih vprašamo, s 

čim so zadovoljni, kaj jih moti in negativne dejavnike popravimo (Potočnik 2006). 

Pogačnik (1999) pravi, da so redki zaposleni, ki dodajo vrednost pri konkurenci, težko 

posnemljivi in nenadomestljivi z drugimi viri. Problem se pojavi, ko organizacija tega ne 

vrednoti in vidi samo končne izdelke in bilanco. Vsak zaposleni prihaja na delo s svojo 

psihološko pogodbo, ki zajema vloženo energijo in čas ter na drugi strani zanimivo, 

ustvarjalno delo, dobre plačilne pogoje in delovne razmere. Ta tehtnica naj bi bila stalno v 

ravnovesju, saj mora obstajati zdrava motivacijska napetost, ki zaposlenega spodbuja k 

angažiranju. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je ugotoviti organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih v 

proizvodnem podjetju. Raziskava je bila izvedena v proizvodnem podjetju leta 2008 s 

projektom SIOK za merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Vendar 

projekta SIOK niso izvedli ponovno zaradi prevelikih finančnih sredstev. Namen anketnega 

vprašalnika je ugotoviti, kakšna klima prevladuje v konkretnem primeru, kako se zaposleni 

počutijo, dojemajo organizacijo, kako so motivirani, organizirani, predvsem pa kako so 

zadovoljni pri opravljanju svojega dela.  

Cilji diplomske naloge so: 

 pridobiti realne podatke od zaposlenih z raziskavo na osnovi anonimnega vprašalnika in 

tako ugotoviti, kakšna organizacijska klima prevladuje v podjetju, 

 ugotoviti, kakšni so medosebni odnosi med zaposlenimi in vodji v organizaciji, 

 ugotoviti, kako so zaposleni pri opravljanju svojega dela zadovoljni z organizacijo in ali 

jo sprejemajo kot svojo vrednoto, 

 proučiti domačo in tujo literaturo. 

 

Hipoteze: 

H1: V organizaciji prevladuje ustrezna klima. 

H2: Zaposleni sprejemajo organizacijo kot svojo vrednoto in so pri opravljanju svojega dela 

zadovoljni. 

H3: Zaposleni so nezadovoljni s plačami, nagrajevanjem in informiranjem.  

1.3 Predvidene metode za dosego ciljev 

Pri pisanju diplomske naloge sem se v teoretičnem delu najprej osredotočila na pojava 

organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih, ki sem ju analizirala na osnovi pregledane 

domače in tuje literature ter podala ustrezne ugotovitve. Pri empiričnem delu diplomskega 

dela sem se lotila primarne raziskave in najprej sestavila anketni vprašalnik, ki sem ga 
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razdelila med 120 zaposlenih v vseh programih proizvodnega podjetja. Ankete so bile 

razdeljene v pisni obliki. Izbrano podjetje ima 6 programov, zato je vsak program prejel po 20 

anket. Anketiranje sem izvedla v času od 5. do 19. Marca 2012. Po pridobljenih anketah sem 

analizirala zbrane primarne podatke in ugotovitve opredelila s svojim mnenjem ter podanimi 

grafikoni in tabelami. Podala sem svoje mnenje in možne rešitve ter ukrepe za reševanje 

določenih pomanjkljivosti organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih.  

1.4 Predpostavke in omejitve 

Pri pisanju diplomskega dela me je omejevala pridobitev soglasja podjetja za prikaz njihovega 

logotipa in imenovanje v diplomski nalogi.  

Pri iskanju literature in pridobivanju podatkov nisem imela težav. 
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2 VLOGA MARKETINGA IN VPLIV ORGANIZACIJSKE KLIME 

V 21. stoletju so zaposleni največje bogastvo in kapital podjetja, saj so edini dejavnik, ki ni 

posnemljiv in so posledično vir konkurenčnosti pred drugimi organizacijami. Zato je tudi 

ključna naloga vodij, da ustvarjajo ustrezno organizacijsko klimo in posledično zadovoljstvo 

zaposlenih pri delu. Če v podjetju prevladuje ustrezna klima, potem si bodo zaposleni 

prizadevali za doseganje poslovne uspešnosti in za boljše rezultate. Vso svojo energijo, znanje 

in izkušnje bodo vlagali v delo, ki bo podjetju prineslo dobre poslovne rezultate. Danes je 

velikega pomena sodelovanje s tujimi dobavitelji in s kupci, kar pa brez motiviranosti in 

zavzetosti zaposlenih ni uspešno. Zavzeti, motivirani in uspešni zaposleni znajo delati s 

stalnimi strankami, jih voditi od prodaje do prodaje, spodbujajo kupce, da delajo brezplačno 

reklamo ''od ust do ust'', so sposobni pridobiti kupca, da bo tudi v prihodnje kupoval pri 

izbranem podjetju. Zato vodje z vsako svojo aktivnostjo in odločitvijo, ki vpliva na zaposlene 

že na začetku faze, torej proizvodnje podjetja, vplivajo na kakovost izdelka in s tem na 

zadovoljstvo kupca. Zadovoljni zaposleni bodo tako s svojim znanjem in izkušnjami vplivali 

na zadovoljstvo kupcev, posledično pa to vodi v dober poslovni rezultat, kar pa bo še dodatna 

motivacija za zaposlene pri nadaljnjem opravljanju njihovega dela. Organizacijska klima ima 

velik vpliv na zaposlene, posledično na uspešnost podjetja ter na uspešno trženje in odnos do 

kupcev. Zato vodje stremijo k pridobivanju in uporabi novega znanja, saj je to strateška 

prednost pred drugimi podjetji, ki se izraža v kakovosti in vrednosti izdelka oziroma storitve. 

Vse bolj je pomembno znanje zaposlenih in pravilna uporaba tega znanja in izkušenj, kar 

dodatno vpliva na konkurenčnost na trgu. Brez ljudi ni organizacije, saj smo sredstvo in hkrati 

cilj. Brez nas je organizacija prazna lupina, brez življenja in smisla (Ivanuša Bezjak 2006).  

V sedanjem času bo uspelo tisto podjetje, ki je konkurenčno z obvladovanjem organizacije, z 

modrim poslovanjem in z vodenjem ter ne samo s tržno ceno in kakovostjo. Slednje se doseže 

samo, če so v organizaciji sposobni menedžerji in se znajo prilagoditi hitrim spremembam 

današnjega časa. Trženje je povezano z vsemi drugimi funkcijami oziroma organizacijskimi 

enotami v organizaciji in je posrednik med notranjim okoljem in njegovimi udeleženci ter 

zunanjim okoljem in poslovnimi partnerji. Organizacijske enote so med seboj soodvisne, kar 

pomeni, da brez dobre proizvodnje ni uspešnega trženja, brez razvoja ni koristnih proizvodov, 

brez obvladovanja stroškov ni uspešnih cen, brez zadovoljstva zaposlenih ni podpore trženju 

in ne nazadnje brez zadovoljstva kupcev ni uspešne prodaje. Zato so pomembni dobri 

medosebni odnosi, za katere pa morajo skrbeti uspešni menedžerji in vsi udeleženci v 

organizaciji (Meško Štok 2011). 

V strokovni literaturi najdemo številne definicije organizacijske klime. Pogosto pa ji 

pripisujejo podoben pomen, kot ga ima osebnost za posameznika.  
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Meško Štok (2011) poudarja, da je organizacijska klima percepcija vseh tistih vidikov 

delovanja okolja (odnosi, pravila, postopki, dogodki), ki so članom organizacije psihološko 

smiselni oziroma pomembni. 

Luthans (2002 v Meško Štok 2011) navaja organizacijsko klimo kot eno od pomembnih 

značilnosti organizacijske kulture in jo enači z nekim splošnim vzdušjem v organizaciji, s 

kakovostjo odnosov med zaposlenimi ter z načini poslovanja s strankami in z drugimi 

zunanjimi sodelavci. 

Gilmer (1969 v Lipičnik 2002) je ugotovil, da se organizacije med seboj razlikujejo zaradi 

klime. Organizacije se ne razlikujejo le po fizični strukturi, ampak po tem, kakšna stališča in 

vedenje zaznamo pri zaposlenih. Klima zajema tiste značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v 

organizaciji in zaradi katerih se organizacije med seboj razlikujejo. 

Lipičnik (2002) piše, da ne moremo trditi, da je klima vzrok za slabe delovne rezultate, kjer so 

ljudje nesposobni ali ne znajo delati, pač pa sta dejavnika nesposobnost in neznanje delavcev 

dve karakteristiki, ki predstavljata značilnost klime. Proces ustvarjanja klime je proces 

priprave ljudi na spremenjene pogoje dela, na drugačno dojemanje pojavov in na značilno 

vedenje. 

Ločiti moramo med organizacijsko klimo in organizacijsko kulturo. Organizacijska kultura je 

neke vrste osebnost podjetja in jo je zelo težko spreminjati, kot je težko spreminjati osebnost 

človeka. Je celoten sistem norm, vrednot, stališč, pravil in prepričanj, skupnih lastnosti, 

vedenja in načinov delovanja zaposlenih, njihovih skupnih ciljev in podobno. Organizacijska 

klima pa je psihološka izgradnja sistema, opredeljuje trenutne lastnosti organizacije in 

predstavlja način, kako zaposleni razumejo sistem. Je nekaj najbolj krhkega v celotni 

organizaciji, saj je razvoj želene in ustrezne klime dolgotrajni proces, medtem ko lahko ena 

napačna odločitev poruši ustvarjeno klimo zelo hitro. Gre za tisto značilnost, po kateri se 

organizacija loči od drugih organizacij in vpliva na vedenje ljudi v njej, prav tako pa tudi 

ljudje vplivajo nanjo. Glavni cilj klime in kulture je doseganje želenega stanja organizacije ob 

tem, da so upoštevana preteklo stanje in izkušnje, trenutne dane možnosti ter je predvidena 

skupna prihodnost. Poleg kulture je klima jasno prepoznavna zunanjemu deležniku, saj jo v 

pogovoru z zaposlenimi, v procesu nakupa izdelka, pri informiranju o storitvah nekega 

podjetja in podobno jasno prepozna in občuti. Interni deležniki oziroma zaposleni pa klimo 

prepoznajo, občutijo in nanjo tudi vplivajo v vsakem trenutku svojega delovanja. Razumeti 

moramo, da v praksi ne poznamo dobre in slabe klime, temveč bolj ali manj ustrezno in 

neustrezno klimo. Lahko se zgodi, da določena klima v eni organizaciji vpliva pozitivno, 

medtem ko v drugi organizaciji pod drugačnimi pogoji vpliva negativno. Včasih je treba celo 

ustvariti kratkoročno negativno klimo zato, da bi dosegli dolgoročno pozitivno stanje. 

Organizacijska klima je medsebojno povezana s procesi, postopki, politiko, z notranjim 

okoljem, načini poslovanja in s strukturo zaposlenih. Slika 1 prikazuje medsebojne vplive 
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med organizacijsko kulturo in klimo ter njuno soodvisnost z zaposlenimi, s procesi, postopki, 

z zunanji deležniki in s kazalci uspešnosti (Mihalič 2007). 

 

Slika 1:  Prikaz medsebojnih vplivov med kulturo in klimo 

Vir: Mihalič 2007, 4. 

Podobnost med kulturo in klimo je v tem, da se oba pojma nanašata na vedenje v organizaciji. 

Vendar ju moramo ločiti med seboj, saj se klima nanaša na doživljanje realnosti članov v 

organizaciji in se to raziskuje izključno z vprašalniki,medtem ko se kultura ukvarja s pojavi, 

ki so objektivni in obstajajo tudi, če se člani organizacije tega ne zavedajo. Organizacije se 

med seboj razlikujejo in si konkurirajo s organizacijsko klimo, ki pomeni stavek: ''Tako to 

delamo pri nas!'' (Kavčič 2011). 

Organizacijska klima se kaže v medosebnih odnosih zaposlenih, pri vodenju, zadovoljstvu z 

delom zaposlenih in občutku pripadnosti organizaciji (Meško Štok 2011). 

2.1 Dimenzije organizacijske klime 

Vse dimenzije so medsebojno povezane in soodvisne. Da lahko merimo organizacijsko klimo, 

pa moramo poznati vsebino vseh njenih dimenzij. Dimenzije se lahko hitro spremenijo, zato 

je potrebno redno merjenje, saj vsaka izmed dimenzij zahteva stalno izboljšavo (Mihalič 

2007). 

Slika 2 prikazuje dimenzije, ki ustvarjajo organizacijsko klimo v organizaciji.  
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Slika 2:  Dimenzije organizacijske klime 

Vir: http://www.biro-praxis.si/?viewPage=38 

2.1.1 Odnos do dela in kakovosti 

Druckerjev citat (1985 v Zupan idr. 2009) pravi: ''Podjetje je človeška organizacija, katere 

uspeh ali poraz temelji na kakovosti ljudi, ki sodelujejo pri njenem poslovanju. Znanje kot 

sposobnost, da informacije prenesemo v svoje delo in s tem dosežemo uspešnost, je izključno 

človeška zmožnost.''  

Organizacije po svetu dajejo veliko poudarka kakovosti svojih izdelkov, delovnih procesov in 

svojih zaposlenih. Po svetu prevladuje managerska strategija TQM (angl. Total Quality 

Management), ki pomeni management celovite kakovosti. Pri tej strategiji gre za osnovno 

vrednoto kakovost, kjer način vodenja temelji na kakovosti. Managerji se zavzemajo za 

celovito kakovost, zato uvajajo stalno izboljševanje kot vrsto inoviranja. Izdelek je najboljši 

način za izboljšanje kakovosti in izboljšanje procesa, saj je izdelek rezultat enega ali več 

procesov (Meško Štok 2011). 

Za sistem kakovosti v organizaciji se uporabljajo standardi ISO 9000, ki označujejo 

management kakovosti in zagotavljanja kakovosti. Pri tem se moramo zavedati, da ti 

standardi ne označujejo kakovost izdelkov. Slovenija ima te standarde pod imenom SIST ISO 

9000. V Sloveniji pa so mnoga podjetja prejela certifikat, ki potrjuje primeren sistem 

managementa in zagotavljanje kakovosti. V standardu ISO 9000 je zajeto razumevanje 

kakovosti in tudi pomembnost človeka, ki izvaja delo in neposredno sodeluje v procesu 

proizvodnje (Meško Štok 2011). 
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2.1.2 Motivacija 

Kot opredeljuje Meško Štok (2011) je motivacija spodbuda, zaradi česar ljudje delajo ob 

danih sposobnostih, znanju, da bi s tem uresničili svoje interese. Je pogoj, da ima zaposleni 

željo po ustvarjalnosti in voljo do dela (Meško Štok 2011). 

Motiviranje pomeni nagrajevanje, pohvalo, spodbujanje, podpiranje in navduševanje 

zaposlenih. Motiviranje poteka vnaprej, to pomeni, da motiviramo za delo, ki bo opravljeno in 

imelo rezultat v prihodnosti (Mihalič 2008). 

Mihalič (2008) navaja, da spadajo med najučinkovitejše pristope motiviranja nedenarno in 

denarno nagrajevanje, pohvala za vsak dosežek zaposlenega, redni sestanki, pomoč in 

podpora zaposlenim pri delu, omogočanje dodatnega izobraževanja in usposabljanja, 

spodbujanje zaposlenih, priprava zabavnih srečanj in občasni individualni razgovori z 

zaposlenimi. Samo če bomo pozitivno motivirali zaposlene, bomo vplivali na njihovo 

motivacijo. 

Ljudje pa vrednotijo različne stvari in imajo različne cilje. Nekaterim veliko pomeni denar, 

drugi so zadovoljni z minimalno plačo, tretji sprejemajo raznovrstne naloge samo, da lahko 

ostanejo v varnem okolju organizacije (Zupan idr. 2009). 

Kot razlaga Lipičnik (1996) so avtorji številnih knjig iskali odgovor na vprašanje, zakaj 

človek dela, in dobili odgovor, da človek dela, da bi sebi in tistim, ki so od njega odvisni, 

priskrbel sredstva za življenje oziroma denar. Sklepamo, da ljudje delajo več, kolikor več 

možnosti imajo, da si pridobijo denar. Drugi delajo zato, da bi se uveljavili, vendar v 

določenih organizacijah to ni mogoče – tudi če se posamezniki trudijo neprestano, se ne bodo 

nikoli uveljavili ali dobili potrebnega priznanja. 

V vsaki organizaciji pa bi morale biti navzoče pohvale za dosežke zaposlenih, saj je to 

najcenejša in najbolj učinkovita motivacija poleg denarnih nagrad. Vendar žal pohvalam vse 

organizacije ne dajejo pomena, kar privede do nemotiviranosti in posledično zaposlene delo 

ne zanima in se ne trudijo za uspeh in dosežek, ampak naredijo, kar morajo. To pa dodatno 

vpliva na neuspešnost in rezultat poslovanja organizacije. Zato se morajo managerji zavedati, 

da so glavni motivator ravno pohvala, zaupanje, spodbujanje in podpiranje s strani vodje za 

opravljeno delo. Če bo organizacija uvajala ta motivator, bo vsekakor pridobila ustvarjalne 

zaposlene, ki bodo imeli željo po dosežku (Moj Mentor b. l.a). 

Zavzeti in motivirani zaposleni sledijo viziji, prispevajo svoje delo za dosego te, so srečni pri 

delu in pomagajo pri inovacijah in razvoju podjetja. Pravi vodja ni tisti, ki samo plača za 

opravljeno delo, ampak se tudi posveča svojim podrejenim in ukrepa, da so zaposleni uspešni, 

srečni in zadovoljni ter da vodijo sebe (Moj Mentor b. l.b). 
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Herzberg (1987 v Lipičnik 1996) je v svoji študiji spraševal ljudi, kaj jih najbolj motivira, in 

ugotovil, da vse motivacijske faktorje lahko razdelimo na dve skupini, in sicer na higienike in 

motivatorje. Higieniki sami ne spodbujajo ljudi k aktivnosti, ampak odstranjujejo 

neprijetnosti, oziroma kako drugače ustvarjajo možnosti za motiviranje; primeri so status in 

varnost, osebno življenje, delovni pogoji, odnos do vodje in podobno. Medtem ko motivatorji 

neposredno spodbujajo ljudi k delu − sem lahko uvrščamo dosežek, pozornost, odgovornost, 

napredovanje in podobno. Motivatorje lahko uporabljamo kot orodja za učinkovanje na 

delavnost ljudi, higienike pa za povzročanje zadovoljstva pri ljudeh.  

2.1.3 Inovativnost 

Poslovno okolje zahteva od organizacij, da se nenehno izboljšujejo in sprejemajo nove izzive 

zaradi zahtevnejših potreb, če želijo biti na trgu konkurenčne in uspešne. Najpomembnejši vir 

organizacije so ljudje, saj so edini neposnemljivi (Zupan idr 2009). 

Uspeh podjetja je odvisen od njegove sposobnosti, da nenehno izboljšuje delovne procese, 

proizvode in storitve ter se hitro prilagaja spremembam. Pri tem morajo sodelovati zaposleni, 

saj najbolje vedo, kje in kakšne izboljšave so mogoče glede na pretekle izkušnje in znanje 

(Zupan 2001). 

Produktivno in uspešno delo ni možno brez nenehnega izobraževanja in usposabljanja 

zaposlenih. Organizacije, ki so oziroma želijo biti uspešnejše od drugih in so oziroma želijo 

biti vodilne v družbi znanja, so sposobne organizirati učenje in znanje ter uspešno voditi 

proces sprememb tako v notranjem kot v zunanjem okolju. V inovativnost vodi ustvarjalnost 

posameznika, katera mora biti sestavni del vsakdanjega opravila in je sredstvo za doseganje 

organizacijskega razvoja oziroma učinkovitosti in uspešnosti organizacije. Odličnost 

organizacije se kaže v nenehnem prenavljanju, usmerjanju v organizacijsko kulturo, 

usmerjeno v rezultate in zadovoljevanje potreb vseh udeležencev (Meško Štok 2011). 

2.1.4 Vodenje 

Osrednji del vsake organizacije je vodenje. Vodja mora imeti znanje za vodenje, biti 

prilagodljiv, znati motivirati, komunicirati in voditi, saj je vodenje ljudi zahtevna naloga in 

lastniki zaupajo obvladovanje svojega premoženja le tistim vodjem, ki zaupanje dokazujejo z 

vrednotami, kot so poštenje, verodostojnost in etičnost. Samo kakovostno vodenje, ki se kaže 

v notranjih komunikacijah, medosebnih odnosi in motiviranju, bo uspešno obvladovalo 

spremembe. Pomembno je, da si vodja vzame čas za svoje zaposlene, jim je vedno na voljo, 

jim prisluhne, pomaga prepoznati njihove sposobnosti in jim omogoči delo, s katerim se bodo 

lahko dokazali (Meško Štok 2011). 
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Cimerman idr.(2003 v Meško Štok 2011) navajajo, da je dober manager tisti, ki aktivno 

posluša, ki vedno pridobiva povratne informacije in s tem preverja, ali je bil razumljiv. 

Vodenje sestavljajo načrtovanje, organiziranje, vodenje in ocenjevanje. Vsi pojmi so med 

seboj tesno povezani in organizacija brez obvladovanja vseh štirih procesov ni mogoča 

(Lipičnik 2004). 

Kot sta opredelila Kutzschenbach in Kapun (2000), morajo vodje pri svojem delu najprej 

opredeliti cilj, potem pripraviti ljudi, da bodo s svojim delom dosegli ta cilj in na koncu 

oceniti rezultat njihovega dela in jim dati tudi povratno sporočilo o njihovem delu. Pri 

povratnem sporočilu vodje dajo predvsem nasvete, kaj bi bilo treba popraviti in kako dobro so 

opravili delo. Slika 3 prikazuje, kako naj bil potekalo vodenje od opredelitve cilja do dosege 

rezultata. 

Slika 3:  Potek vodenja od opredelitve ciljev do dosege rezultata 

Vir: Kutzschenbach in Kapun 2000, 19. 

Neuspešno vodenje se kaže v napačni komunikaciji s podrejenimi, kjer vodja vključuje svojo 

jezo ali išče krivdo pri drugih, brez da bi bil kritičen tudi do sebe. Prav tako lahko gre tudi za 

to, da komunikacije sploh ni ali pa da je nejasna. Vodje v večini primerih tudi ne predstavijo 

zaposlenim jasne slike o tem, kaj se od njih pričakuje, kakšna je njihova vloga ali pa ne 

sprejemajo povratnih informacij in pritožb podrejenih. Vodja, ki svojih zaposlenih ne 

motivira, jih ne pohvali za dosežke, ne verjame v njih in ignorira doseganje rezultatov, nima 

možnosti za uspešno vodenje in posledično uspešnost podjetja. Veščina za uspešno vodenje je 

dvosmerna komunikacija med vodji in podrejenimi, kjer zaposleni pridobijo zaupanje, dajejo 

povratne informacije, kjer jim prisluhnejo in sami dajejo vprašanja. Zaposlenim je tako treba 

nuditi prave informacije ob pravem času na pravem mestu, da lahko uspešno opravljajo svoje 

delo in sledijo ciljem. Uspešen vodja ima jasno vizijo, ki jo predstavi zaposlenim na razumljiv 



 

11 

način in jih motivira za doseganje te. Zaposlene mora vključevati v procese in jih spodbujati k 

prevzemanju odgovornosti. Le tako bodo uspešni in produktivni (Moj Mentor b. l.c). 

Za vodjo je pomembno, da se zaveda, da vodenje ni napis, ki stoji na pisalni mizi, ampak je 

akcija oziroma so dejanja, ki se jih loteva vsako minuto dneva. Kot opredeljuje Tracy (2000) 

je vodja viden, uporablja tehniko, imenovano ''hands on management'', kar pomeni, da je 

popolnoma vpleten v delo. Ne skriva se za pisalno mizo ali za zaprtimi vrati, ampak je med 

delavci, zunaj, v javnosti, sprehaja se in pogovarja z ljudmi. Vrhunski vodja vodi s svojim 

vzgledom, s katerim vzpostavlja kriterije. Prav tako sprejme popolno odgovornost za svoje 

podrejene in ne išče izgovorov za njih, ampak jih predstavlja višjemu vodstvu in o njih govori 

s pohvalnimi besedami. Zlato pravilo vodenja se glasi: ''Ravnaj z drugimi, kot si želiš, da bi 

oni ravnali s teboj!''. Pravilo temelji na ljubeznivosti, vljudnosti, spoštovanju do svojih 

sodelavcev in podrejenih. 

Zaposleni morajo najti vzgled in oporo za svoje delo pri vodji. Če tega ne najdejo, bodo 

obiske povezovali le z nerganjem, slabo voljo in predvsem prepričanjem, da jim nadrejeni ni 

sposoben pomagat (Grubiša 2001). 

Vodja mora vsakemu zaposlenemu vsaj ponuditi priložnost, da doseže odličnost. Vodja mora 

delavcem zagotavljati vsa potrebna sredstva in ustrezne pogoje za delo, in sicer stroje, 

opremo, delovne pogoje pa tudi informiranje, znanje, dobre sodelavce in podobno (Zupan idr. 

2009). 

V praksi večina podjetij navaja, da so njihova konkurenčna prednost pred tekmeci prav 

zaposleni, kljub temu da slovenski managerji v nasprotju s podjetniki v EU podcenjujejo vpliv 

zaposlenih na rast podjetja in na njegovo učinkovitost. Da bi kadri v organizaciji postali 

dejavniki konkurenčne prednosti, mora vodja graditi na produktivnosti, osebnih in skupinskih 

vrednotah, dajati mora zgled z dejanji, postavljati v ospredje skupino in ne sebe ter upoštevati, 

da je vodenje proces in ne položaj (Merkač 2005). 

Zavedati se je treba, da morajo biti v skupini vsi člani osredotočeni na skupni cilj. Skupina ne 

more delovati, če je vsak posameznik osredotočen na lasten cilj − naj bo to zgolj preživeti 

delovni dan, doseči poklicni napredek, pretentati šefa ali se na delovnem mestu predvsem 

zabavati (Belbin 2003 v Templar 2009). 

Star kitajski pregovor pravi: ''Povej mi in zapomnil si bom za eno uro, pokaži mi in zapomnil 

si bom za en dan, dovoli mi, da naredim, pa si bom zapomnil za vse življenje.'' Ta pregovor 

nakazuje na to, da morajo vodje zaposlenim dovoliti, da nekaj naredijo, čeprav bodo sprva 

nerodni in bodo delali napake, je te treba dopustiti. Ko naredijo napako, jih morajo vodje 

pohvaliti in spodbuditi in ne grajati. Kljub storjeni napaki, so se pošteno prepotili in naredili 

vse, čeprav brez uspeha. Če ni bilo pričakovanega rezultata, še ne pomeni, da se niso trudili 

(Templar 2009). 
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2.1.5 Organiziranost 

Organizacija je sistem ljudi, sredstev in virov, ki ga osnujejo ljudje zaradi svojih interesov 

(koristi) in mu določajo zamisli, poslanstvo, vizijo, smotre in cilje ter v njem delajo ali z njim 

sodelujejo (Kralj 2005). 

Nobenega pomembnejšega ukrepa ni mogoče izvesti brez ustrezne organiziranosti. Vsaka 

organizacija so predvsem ljudje, ki so vstopili vanjo zaradi lastnih interesov, vendar pa, kot 

poudarjata avtorja Možina in Kovač (2006 v Meško Štok 2011), skupina ljudi še ni 

organizacija, ljudje namreč potrebujejo cilje in strategijo, s katero bodo te cilje dosegli. Delo 

se mora razdeliti, načrtovati, urejati, zaposlene je treba usmerjati in meriti njihove dosežke, 

kar pa je stvar managerjev. 

Ivanuša Bezjak (2006) navaja, da je organiziranje proces oblikovanja odnosov, razmerij med 

zaposlenimi, ki bodo izvajali načrte in dosegali organizacijske cilje. Pri tem gre za 

usklajevanje virov − tako človeških kot materialnih − za nastajanje oddelkov, definiranje 

delovnih mest, usposabljanje zaposlenih itd. Nosilna stebra funkcioniranja podjetja sta 

organizacija in delitev dela. 

Celoviti delovni procesi v organizaciji so razdeljeni na preprostejše, dokler ne pridemo do 

delovnih nalog, ki jih opravljajo delavci. Delovna mesta se nadalje členijo na delovne naloge 

in operacije (Zupan idr. 2009). 

Organiziranje dela pomeni stalno preučevanje poteka dela, nalog, problemov in iskanje 

primernih poti, načinov in metod dela, da bi dosegli predvidene cilje oziroma rezultate 

lastnega dela, dela v skupini ali delovni organizaciji (Lipičnik 2004). 

2.1.6 Strokovno usposabljanje in izobraževanje 

Usposabljanje je proces, s katerim razvijamo tiste posameznikove sposobnosti, ki jih ta 

potrebuje pri opravljanju natančno določenega dela. Usposabljanje razumemo kot 

pripravništvo, uvajanje in podobno. Uspešne organizacije se od ostalih ločijo po obsegu 

vlaganj v usposabljanje svojih zaposlenih ter v metodah in načinih za pridobivanje znanja. 

Večina organizacij uporablja metode vseživljenjskega učenja in ga vključuje v vsakodnevno 

prakso. Usposabljanje je dodatni trening znanj, sposobnostih in navad, potrebnih za 

opravljanje določenega dela v okviru celotne dejavnosti (Lipičnik 1996).  

Usposabljanje navadno poteka za konkretno delo na konkretnem delovnem mestu in ima tudi 

svojo ceno, vendar so organizacije mnenja, da ne gre za strošek, temveč za investicijo, ki se 

jim povrne. Gre tudi za način, da se delavci seznanijo z novo tehnologijo, izboljšajo uspešnost 

in tudi rezultati so vidni. Načini usposabljanja so različni glede na potrebe, ki jih zahteva nova 
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tehnologija, vrste dejavnosti, usmeritve vodstva in podobno. V praksi pa se je izkazalo, da se 

tudi način usposabljanja nekako najde, če je organizacijska klima ustrezna (Lipičnik 2004). 

Izobraževanje je povezano z razvojem in s spremembami. Gre za pridobivanje potrebnega 

znanja, da lahko posameznik rešuje probleme. To je splet podatkov, ki si jih človek vtisne v 

zavest, in so v resnici preizkušene odločitve, ki posamezniku pomagajo reševati probleme. 

Izobraževanje je vnaprej oblikovano in organizirano stanje, v katerem se posameznik uči 

oziroma sprejema informacije in je odvisno od potreb in vrednot družbe (Lipičnik 1996). 

Kot navaja Meško Štok (2011) lahko organizacija pridobiva znanje na različne načine, in sicer 

z izobraževanjem vseh delavcev za delo, ki ga opravljajo, z usposabljanjem, s spremljanjem 

tehnološkega razvoja, dajanja novih spodbud za inoviranje, z raziskavo trga in z 

izobraževanjem in s pridobivanjem novih znanj. Vsaka organizacija pa se mora znati učiti tudi 

na napakah. 

2.1.7 Poznavanje poslanstva, vizije in ciljev 

Kot pravi Zupan (2001), so temelji vsake uspešnosti v podjetju jasno zastavljeni vizija, 

vrednote in poslovni cilji. Seveda sami po sebi nič ne pomenijo, če nam ne uspe vzpostaviti 

njihovega prenosa in uglasitve z vsemi zaposlenimi preko komunikacije, usposabljanja in 

vodenja z zgledom. 

Občutek poslanstva, vabljiva vizija, jasni cilji in vrednote pripomorejo k uspešnosti in 

učinkovitosti podjetja. Pomembno je, da zaposlenim ne podamo kar zapisane izjave o 

poslanstvu, viziji, ciljih in vrednotah podjetja, temveč jih vključimo v samo razpravo in 

nastanek izjav le teh, saj bodo le tako te pojme vzeli za svoje in jih upoštevali. Izjave so 

namenjene vsem, ki imajo opravek s podjetjem, tako člani podjetja kot uporabniki in zunanji 

partnerji. Zapis izjav je nujen, saj si lahko slišano interpretira vsak nekoliko po svoje pa tudi 

spomin počasi zbledi, po drugi strani pa v podjetje vstopajo novi ljudje, ki v razpravi niso 

sodelovali. Dobra identiteta podjetja, jasno opredeljeno poslanstvo, vrednote, cilji in vizija 

podjetja izboljšujejo pogoje za razvijanje dobre klime v podjetju, kar pa posledično vpliva 

tudi na uspešnost podjetja in njegovih ljudi. Vsakodnevno se morajo zaposleni odločati in 

sprejemati odločitve, pri tem postanejo tudi zbegani. Zapisani cilji in vizija podjetja jim 

nakazujejo pravo smer, kam morajo iti, da ne skrenejo s poti, poslanstvo jim pove, s čim se 

ukvarjajo in s čim ne, jasne vrednote pa jim dajo občutek zadovoljstva in vodijo v pravilno 

odločanje tako za podjetje kot za dobre poslovne rezultate. Brez teh dokumentov zaposleni ne 

more vedeti, kaj je dobro za podjetje in kaj ni, za kaj se je vredno truditi in za kaj ne, sicer bi 

prišlo do izgubljanja dragocenega časa in energije (Musek Lešnik 2008). 

 

 



 

14 

Vizija 

Najprej je treba oblikovati vizijo, kar pomeni, da si moramo odgovoriti na vprašanje, kaj 

želimo doseči s poslovanjem podjetja. Gre za dolgoročni pogled v prihodnost. Ustanovitelj 

podjetja ima jasno vizijo položaja podjetja v prihodnosti, ki jo pisno opredeli in sporoči 

svojim sodelavcem. Le s prepričljivo vizijo bo pritegnil sodelavce, vlagatelje, družbenike itd. 

Vizija pokaže zelo jasno začrtan končni cilj procesa poslovanja. Primer vizije je sledeča 

izjava: ''Čez pet let bomo na domačem trgu prvi.'' Ta vizija nam pove, da se podjetje zaveda, 

kdo so tekmeci, kakšen je obseg trga in rasti ter kakšni so omejevalni dejavniki. Vizija ima 

trajno lastnost (Banič 2007). 

Vizija pove želeno prihodnost podjetja. Dobra vizija pa zaposlenim daje tudi motivacijo in 

navdihuje. V praksi mnoga podjetja nimajo določenega pojma vizije in marsikateri manager 

ne prepozna potenciala jasne vizije za izboljšave v podjetju. Zapisana vizija ne velja nič, 

dokler ne postane osrednje vodilo za zaposlene in podjetje (Musek Lešnik 2008). 

Poslanstvo 

Ko imamo jasno začrtano vizijo, lahko podjetje opredeli poslanstvo podjetja, ki nam pove, s 

čim se bo podjetje ukvarjalo in s čim ne, da bo doseglo vizijo (Banič 2007). 

Poslanstvo je zapisano jasno v kratki izjavi in je lahko pomembno orodje za vodenje in 

načrtovanje. Opredeljuje, zakaj podjetje obstaja in daje zaposlenim občutek smiselnosti za 

delo in posledično notranje zadovoljstvo. Če imajo zaposleni jasen občutek poslanstva in ga 

spremlja jasno razumevanje vrednot podjetja, bodo sledili viziji prihodnosti in jo poskušali 

skozi uresničevanje ciljev tudi doseči (Musek Lešnik 2008). 

Cilji 

Ko imamo jasno začrtano poslanstvo in dejavnosti, s katerimi se bo podjetje ukvarjalo, se 

lotimo določanja ciljev poslovanja. Cilje je treba natančno opredeliti in morajo biti povezani z 

uresničitvijo vizije. Cilje lahko spreminjamo (Banič 2007). 

Podjetje si na poti do vizije zada konkretne naloge. Pomembno je, da ponudi zaposlenim 

skupne cilje, jih vključi v določevanje ciljev in jim jih predstavi, saj bodo le tako cilje sprejeli 

za svoje in jih poskušali uresničiti. Cilje je treba dobro opredeliti, vključevati morajo časovni 

rok za dosego, določiti morajo odgovornosti posameznikov, biti morajo merljivi in 

osredotočeni na posamezno dejavnost. Če v podjetju ni skupnih ciljev, potem zaposleni v 

ospredje postavijo lastne (Musek Lešnik 2008). 

Cilji so povezani s hotenji, ki jih ima človek. Zato jih mora natančno predstaviti sebi in 

okolju, v nasprotnem primeru lahko pride do konfliktov, saj samo jasnost ciljev vodi do 

rešitve. Do končnega cilja pa na poti sprejemamo tudi podcilje, ki vplivajo na doseganje 
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končnega cilja. Sistem ciljev lahko ponazorimo s sistemov večjega števila delnih ciljev. 

Vendar se tukaj srečamo z neobveznimi cilji, ki bi jih lahko brez posebne škode izpustili, in z 

obveznimi cilji, ki jih nikakor ne smemo izpustiti, saj bi v nasprotnem primeru zrušili celotni 

sistem (Lipičnik 1996). 

Podcilj je na primer, da smo priskrbeli premalo materiala in ga je treba ponovno naročiti, ali 

pa da nam je eden delavec zbolel in ga moramo nadomestiti (Kutzschenbach in Kapun 2000). 

Vrednote 

Upoštevati moramo tudi vrednote, ki jih posamezniki nosijo v sebi, in vrednote, ki so sprejete 

v določenem podjetju (Banič 2007). 

Kot nam opredeljuje Musek Lešnik (2008), so vrednote prepričanja o tem, kaj podjetje in 

njegovi ljudje cenijo kot pozitivno, zaželeno in vredno truda. So del klime v podjetju, saj 

usmerjajo ravnanje in vedenje zaposlenih. Ločimo vedenjski vidik vrednot, ki opredeljuje 

kakšno vedenje je zaželeno in sprejemljivo ter ocenjevalni vidik vrednot, ki opredeljuje, kaj je 

bolj in kaj manj pomembno. Vrednote določajo, na kakšne načine in kako bodo zaposleni 

izpolnjevali skupno poslanstvo in sledili skupni viziji. 

Vrednote so tiste ''resnice'', ki so dolgotrajne za vse primere in podpirajo vizijo podjetja. 

Oblikovane so na temelju vrednot celotnega podjetja, vendar jih posamezniki lahko vzamejo 

kot lastne in se po njih ravnajo. Med vrednote štejemo spoštovanje pogodbenih obveznosti, 

osebno nedotakljivost, nedotakljivost tuje lastnine, spoštovanje, pravičnost in podobno (Banič 

2007). 

Sistem podjetja je treba organizirati tako, da je čim bolj prilagojeno in pripravljeno na 

interakcijo s svojim okoljem. Tržno okolje pa temelji na vrednotah, ki v podjetju prevladujejo. 

Zavedati pa se moramo, da prihaja do različnih vrednot med podjetji, zato se moramo ob stiku 

z drugimi podjetji zavedati, da naš sistem ni enak drugim (Banič 2007). 

Ko imamo vse to sprejeto in zapisano, vemo, katere vrednote lahko pričakujemo, kakšno 

stanje želimo doseči (vizijo), s katerimi dejavnostmi se bomo ukvarjali (poslovanje) in kakšni 

so končni cilji poslovanja in katere moramo doseči. Vse to lahko strnemo v besedno zvezo 

poslovna politika podjetja. To prikazuje slika 4 (Banič 2007). 
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Slika 4:  Model poslovne politike (raven upravljanja) 

Vir: Banič 2007, 67. 

2.1.8 Notranji odnosi 

Za večino delovnih situacij je značilen stik, dialog, izmenjava, ali preprosto beseda, ki pomeni 

odnos med ljudmi. Sodelovanje med člani je stvar komunikacije (Bonnet 2009). 

Vodja ne sme uporabljati pri medsebojnih odnosih delitev na jaz – vodja in oni – zaposleni, 

temveč se mora truditi za enakopravno medsebojno sodelovanje (Mihalič 2008). 

Dobri medosebni odnosi se odražajo v zadovoljstvu zaposlenih kot želeno in pozitivno 

emocionalno stanje, ki izhaja iz posameznikove ocene dela in izkušenj pri delu. Urejenost 

podjetja je odvisna od medosebnih, medčloveških in organizacijskih odnosov med oddelki. 

Medosebni odnosi imajo vpliv na sproščanje ustvarjalnosti med zaposlenimi, obvladovanje 

kakovosti izdelkov in storitev, kar pripomore k ugledu podjetja. Medosebni odnosi so odraz 

organizacijske klime v organizaciji in se odražajo v zadovoljstvu zaposlenih (Meško Štok 

2011). 

2.1.9 Nagrajevanje 

Podjetje, ki želi postati uspešno, mora zaposlenim najprej zagotoviti ustrezne pogoje, da bodo 

lahko pri delu uporabili vse svoje zmožnosti in da bodo uspešni. Nato jih mora primerno 

nagraditi, da zaokrožijo ta proces in se postavi temelj za uspešnost v naslednjem obdobju 

(Zupan 2001). 
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Nagrada je pozitivna gesta oziroma ukrep, ki ima za posledico pozitiven občutek, in je vezana 

na pretekli uspeh. Pri nagrajevanju se odločajo med nedenarnim in denarnim nagrajevanjem, 

predvsem v pomenu, katera izmed teh oblik je boljša. Vendar je bolj pomembno, kolikokrat 

nagrajujemo in ne s čim. Pomembno je, da vsako uspešnost, inovativnost, pridobitev novega 

znanja nagradimo. Med nedenarne nagrade štejemo pohvale, priznanja, napredovanja, boljše 

delovne pogoje, izobraževanje, nove delovne pripomočke, simbolne nagrade. Praviloma so 

učinkovitejše od denarnih nagrad (Mihalič 2008). 

Nagrada lahko deluje na različne načine, in sicer kot cilj, instrument, simbol ali vajeti. 

Nagrada, ki deluje kot cilj, pomeni, da si ljudje prizadevajo nakopičiti denar, ne da bi ga v 

resnici potrebovali in je to merilo njihove uspešnosti. Nagrada, ki deluje kot instrument, 

pomeni, da v ljudeh izzovemo različne aktivnosti, ne da bi si oni tega želeli. Da nagrada 

deluje kot simbol, pomeni, da so prepričanja, da če ima človek denar, ima tudi moč, saj si 

lahko z denarjem kupi, kar si zaželi. Pri tem pa gre za manipulacijo, kar pa vsekakor ni 

motiviranje (Lipičnik 2004). 

2.1.10 Notranje komuniciranje in informiranje 

Pod izrazom komuniciranje razumemo sodelovanje in izmenjavo mnenj. Pri uspešni 

komunikaciji gre za aktivno poslušanje, pozitivno naravnanost in za izogibanje konfliktnim 

situacijam. Ena izmed komunikacijskih oblik je osebni stik, ki je nenadomestljiva oblika. Če 

gre v organizaciji za odprto komunikacijo med člani, potem se to kaže v timskem delu, 

spoštovanju drugega, spodbujanju izražanja različnih mnenj, podpiranju in opogumljanju 

drugega. Vse to pa je pogoj za lažje reševanje morebitnih konfliktov. Če vodja podpira odprto 

komunikacijo in je usmerjen k zadovoljstvu delavcev, omogoča medsebojno zaupanje, potem 

spodbuja močan občutek pripadnosti in usmerja posameznika z osebnemu razvoju. V primeru, 

da pa v podjetju ni odprte komunikacije med člani in prav tako med zaposlenimi in 

nadrejenimi, lahko pričakujemo nezadovoljstvo zaposlenih, slabe medosebne odnose in 

podobne negativne posledice. V vsaki organizaciji pa zasledimo tudi neformalno 

komunikacijo. Sem uvršamo razne govorice, obrekovanje in podobno. Takšno komuniciranje 

je treba izkoristiti za pridobivanje in posredovanje informacij (Meško Štok 2011). 

Pri komuniciranju gre za izmenjavo informacij, znanja in izkušenj. Pri tem izmenjujemo 

mnenja in skušamo vplivati na sogovornika. Pri tem je izrednega pomena, da prejemnik 

sporočilo razume, ga upošteva in ga vključi v svoje aktivnosti. Če bi bilo sporočilo napačno 

razumljivo, bi prišlo do napačno izvedene aktivnosti. Zato je izredno velikega pomena, da si 

sogovornika izmenjata povratne informacije, ker se le tako lahko preveri ali je sporočilo 

pravilno razumljivo (Ivanuša Bezjak 2006).  

Če zaposleni pravočasno prejmejo točne informacije, lahko pričakujemo dobro opravljeno 

delo, saj s tem omogočimo pravilno odločanje ter vpliv na delo in razmišljanje zaposlenih. 
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Komuniciranje je pomembno orodje pri prenosu vizije in poslovnih ciljev podjetja do vsakega 

zaposlenega. Podjetja v veliki meri svojo vizijo, cilje in poslovne rezultate objavljajo v pisni 

obliki, vendar morajo kljub temu zagotoviti učinkovito dvosmerno komuniciranje, saj lahko le 

na tak način prepričajo, da zaposleni pravilno razumejo informacijo in zmanjšajo možnost 

njenega popačenja. Za uspešno delo v posameznih organizacijskih enotah podjetja je 

pomembna učinkovita izmenjava informacij, skupno načrtovanje dela in reševanje problemov. 

Zato so pomembni redni tedenski in mesečni sestanki v podjetju (Zupan 2001). 

Komunikacija je nosilec vseh socialnih dogajanj, s katero proučimo morebitne probleme, 

prinašamo odločitve in usklajujemo delo posameznikov v skupini na poti do skupnega cilja. 

Je orodje za spoznavanje in reševanje notranji težav v skupini. Če je komunikacija pretrgana 

ali ovirana, kar se pogosto zgodi zaradi birokratskega vodenja, potem ogrožamo obstoj 

skupine in njeno storilnost (Možina 1975 v Lipičnik 1996).  

Izrednega pomena pa so povratne informacije, saj so potrebne za normalni komunikacijski 

proces., Te se od sprejemnika vračajo k odpošiljatelju in mu povedo, kako so bile njegove 

informacije sprejete. Možna ovira pri povratnem informiranju so hierarhični odnosi. Avtorji 

označujejo organizacije, ki nimajo razvitega povratnega informiranja, za 

nesposobne,nezmožne odpravljanja lastnih napak in učenja na njih (Lipičnik 1996). 

Izrednega pomena je, kakšen način komuniciranja uporabljamo, saj ima včasih vpliv na 

zadovoljstvo zaposlenih. Pri tem upoštevamo, da moramo vedno dobiti povratno informacijo 

od zaposlenega, ali je določene informacije pravilno razumel. Pri tem je izrednega pomena, da 

poslušamo zaposlene in jih sprašujemo o njihovih stališčih, idejah, počutju. Vedno si moramo 

vzeti čas za njih, imeti odprta vrata pisarne in jih sproti obveščati o spremembah, novostih itd. 

Izredno pomembno je, da ne uvajamo ukazovalnega vedenja, temveč da z njimi 

komuniciramo prijateljsko, sproščeno, odprto in da nam zaposleni lahko zaupajo. Zaposlene 

javno pohvalimo, medtem ko kritiziramo samo na štiri oči (Mihalič 2008). 

Avtor Mori (2005) uporablja v svojem podjetju tehniko komunikacijski most, s katero 

obvladuje komunikacijo in si pri tem prihrani veliko težav, problemov in nesporazumov. 

Način komuniciranja z drugimi ljudmi v veliki meri določa uspeh v življenju. S komunikacijo 

želimo občutiti pozitivna čustva in jih povečati, se znebiti negativnih čustev in uresničiti svoje 

sanje. Sam avtor pri komuniciranju uporablja komunikacijski most in ne obsoja ljudi za 

storjene napake, vendar se z njimi pogovori in se drži pravila, da prijazen nastop sproži 

prijazen odziv. Pri reševanju težav ne smemo obsojati drugih in se pritoževati ali pa 

zadrževati probleme v sebi, saj to ne vodi do rešitve problema, ampak samo poslabša odnose 

med zaposlenimi. Pustimo naj pojasnijo, kaj je privedlo do napake oziroma problema. 

V praksi je pogosto enosmerno informiranje s strani vodij, kar pa lahko vodi v nepravilno 

komunikacijo in nepravilno razumevanje. Zato moramo zaposlenim omogočiti dvosmerno 

informiranje, saj bodo le tako imeli jasno predstavo in natančne povratne informacije. 
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Zaposlene moramo informirati o opravljenem delu, njihovem vplivu na uspešnost skupine ali 

organizacije, o njihovem morebitnem napredovanju, izobraževanju, usposabljanju, 

spremembah, novostih in o vsem kar se tiče zaposlenega pri opravljanju njegovega dela. 

Zaposleni pa morajo informirati vodje o poteku dela, morebitnih težavah, izzivih itd. (Mihalič 

2008). 

2.2 Merjenje organizacijske klime 

Za spreminjanje neustrezne oziroma nezaželene klime je najprej potrebno proučevanje. To 

razumemo,da se ljudje ne obnašajo v skladu s pričakovanji in potrebami, za kar je deloma 

kriva neustrezna klima. Da proučimo klimo, pomeni, da ugotovimo njene značilne dimenzije, 

vzroke za njen nastanek in posledice, ki jih ima na vedenje ljudi. Zavedati se moramo, da so 

vse dimenzije, ki odražajo organizacijsko klimo, vedno prisotne. Vprašanje je samo, katere 

nas zanimajo. Zato vsako dimenzijo proučimo in ugotovimo, kaj se z njo dogaja. To pomeni, 

da ne moremo ugotoviti ali v organizaciji obstaja ustvarjalnost, ampak predpostavimo, da 

ustvarjalnost je in ugotovimo, kakšna je. V primeru, da ugotovimo visoko stopnjo pogojenosti 

človekovih reakcij z določenimi dimenzijami klime, lahko predpostavimo, da so njihove 

reakcije pod vplivom teh dimenzij in da povzročajo vedenje, ki smo ga predpostavili. Za 

merjenje klime je praksa pokazala, da je najbolje uporabiti vprašalnike, v katerih so trditve, 

vprašani pa izražajo svoje doživljanje z ustrezno stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja. 

Dobljene rezultate je treba obdelati in analizirati, da lahko pridemo do zaključkov (Lipičnik 

2002). 

Najpomembnejše je, da redno spremljamo in merimo organizacijsko klimo, saj nam omogoča 

zgodnje odkritje potencialnih izzivov v organizaciji. Namen merjenja klime je ugotoviti stanje 

klime v podjetju in zadovoljstva zaposlenih. Analiza klime nam poda površinsko sliko 

organizacije in nas usmeri na določena področja, kjer so potrebne izboljšave. Pod projektom 

SIOK
1
 (Slovenska organizacijska klima) je organizirano merjenje klime in zadovoljstva 

zaposlenih ter primerjanje z drugimi organizacijami, ki ga izvaja Gospodarska zbornica 

Slovenije v sodelovanju s specializiranimi strokovnjaki. Pri tej raziskavi gre za standardni 

anketni vprašalnik, ki ga izpolnijo vsi zaposleni in vključuje zadovoljstvo zaposlenih pri delu 

in vse dimenzije klime, in sicer odnos do kakovosti, poznavanje poslanstva in vizije, 

motivacijo in zavzetost, usposabljanje in učenje, inovativnost, zadovoljstvo z delovnim 

okoljem, pripadnost organizaciji, organiziranost, notranje odnose, vodenje, notranje 

komuniciranje in informiranje, vodenje, razvoj kariere, nagrajevanje (Meško Štok 2011). 

                                                 
1
 Kratica SIOK pomeni Slovenska organizacijska klima in gre za projekt raziskovanja organizacijske 

klime v slovenskih organizacijah pod okriljem svetovalnih podjetij, ki so pripravila ta projekt. Cena 

paketa je 1250 € in vključuje članarino ter anketiranje do 120 zaposlenih. Standardni anketni 

vprašalnik je sestavljen iz 69 vprašanj za merjenje organizacijske klime in 11 vidikov zadovoljstva z 

delom (Biro Praxis b. l.). 
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Da se vodstvo odloči za merjenje, analiziranje in spreminjanje klime pomeni, da mu ni 

vseeno, kako se zaposleni počutijo, doživljajo organizacijo in drug drugega ter kakšno je 

stanje na področju komuniciranja, vodenja, organiziranja in podobno. Klimo bolj razumejo 

pripadniki organizacije, zato je najbolj učinkovito direktno merjenje, da bi dobili kvalitetne 

analize. Merjenje klime je priporočljivo izvesti na celotni populaciji organizacije, torej na 

vseh zaposlenih, ker bodo s tem zaposleni dobili občutek, da je pomemben vsak posameznik 

in prav tako njegovo mnenje. Pomembno je, da izvedemo merjenje tudi takrat, ko uvajamo 

večje projekte. Anketiranje je anonimno. Cilj pri upravljanju s klimo naj bo vzpostaviti želeno 

klimo, ki bo delovala spodbudno na zaposlene in organizacijo, kar se kaže v spodbudi 

stalnega učenja, rasti, razvoja, napredka in uspešnosti. Z analizo merjenja klime bomo odkrili 

priložnosti za izboljšave stanja. Rezultate izmerjene klime vedno najprej analiziramo po 

posameznih dimenzijah zato, da lahko problematične dimenzije poskusimo izboljšati. 

Rezultati analize se predstavijo vodstvu organizacije in zaposlenim. Definirajo se kritične, 

zadovoljive in problematične dimenzije klime in se poiščejo vzroki za takšno stanje. Nato se 

zberejo zamisli in ideje ter se opredeli akcijski načrt (Mihalič 2007). 

2.3 Prednosti dobre klime v podjetju 

Ustrezna klima v podjetju omogoča stalen razvoj in napredek, rast, izboljševanje in 

spremembe v organizaciji. Proces, da se ustvari klima odličnosti v organizaciji, je dolgotrajen, 

saj zahteva večletna prizadevanja z uvajanjem novosti in nenehno izboljševanje že učinkovitih 

procesov, uspešne posameznike in podobno (Mihalič 2007). 

Tam, kjer je klima ustrezna, je tudi prisotno (Mihalič 2007): 

 vedno hitrejše uvajanje novosti, 

 povečevanje zahtevnosti kriterijev in spodbujanje nadpovprečnih rezultatov, 

 intenzivno komuniciranje, 

 hitro prilagajanje in hitre spremembe v organiziranosti, 

 prenos odgovornosti na vse zaposlene, 

 povečevanje pričakovanj do vodij in zaposlenih, 

 stalno izboljševanje kvalitete izdelkov in storitev, 

 dosledno upoštevanje predpisov pri delu, 

 poenotenje možnosti napredovanja, 

 kvalitetno posredovane informacije, 

 spodbujanje medsebojnega zaupanja, pomoči in sodelovanja, 

 spodbujanje in motiviranje zaposlenih s strani vodij, 

 dvostransko in povratno informiranje ter 

 podajanje predlogov, idej in zamisli. 
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Organizacijska klima vpliva na uspešnost organizacije. Dokler je klima ustrezna, je tudi 

organizacija uspešna. Kot primer lahko navedemo, da ustrezna spodbudna klima omogoča 

hitro prilagajanje spremembam, intenzivno učenje, inoviranje in podobno, kar pa posledično 

povečuje rast, razvoj in konkurenčnost organizacije. Klima ima pomembno vlogo pri podpori 

strategije, vizije in ciljev ter po drugi strani pri vodenju, organiziranju, načrtovanju in 

nadziranju. Zato je zelo pomembna informacija o stanju klime v organizaciji (Mihalič 2007). 

2.4 Spreminjanje organizacijske klime v podjetju 

V sodobnem gospodarstvu prihaja do nenehnih sprememb, na katere se morajo odzvati tudi 

organizacije. Vedno hitrejše spremembe pomenijo tudi, da mora organizacija hitreje 

spreminjati klimo in razvijati njeno ustreznost. Zato je klima ustvarjena za krajša časovna 

obdobja in so potrebna merjenja te in nato uspešno spreminjanje v pozitivno smer ustrezne 

klime. Zaposlenim bo vedno bolj pomembno, v kakšnih pogojih delajo, kakšno je vzdušje v 

organizaciji in ne samo, kakšno je plačilo za delo (Mihalič 2007). 

Klimo ugotavljamo zato, da jo lahko potem spreminjamo. Pri tem predpostavimo, da je klima 

neustrezna in da bo vplivala na dosego ciljev. Spremeniti klimo pomeni spremeniti 

doživljanje določenih ključnih situacij tako, da pri delavcih izzovemo želeni način reagiranja, 

ki omogoča doseganje prej postavljenih ciljev. V praksi lahko naletimo na več načinov 

spreminjanja klime. Lahko se klima spreminja nekontrolirano, kar sama od sebe. Tukaj gre za 

klimo, ki kasneje običajno ovira doseganje cilja in ki narekuje spremembe. Takšno 

spreminjanje je moteč dejavnik pri realizaciji namer. Drugi primer je spreminjanje klime z 

navodili ter posledično vplivanje na vedenje posameznikov. Kot primer lahko podamo, da je v 

določeni organizaciji v kuhinji napis, da vsak posameznik lahko vzame največ dva kosa 

kruha. Tak napis povzroči reakcijo zaposlenih, da vsak vzame dva kosa, četudi jih ne bo 

pojedel, samo iz tega razloga, ker mu pripada. Če pa podamo napis, da lahko vzame vsak 

toliko kruha, kot ga bo pojedel, s tem posledično spremenimo klimo in ljudje vzamejo samo 

toliko kruha, kot ga dejansko pojedo ter se prilagodijo klimi. Večine dimenzij klime pa ni 

možno reševati s predpisi, vsaj tistih ne, ki so glavne in se nanašajo na odnose med ljudmi ter 

odnose med vodjo in zaposlenimi. Takšne dimenzije lahko spreminjamo le z neposrednim 

delom, s pojasnjevanjem, prepričevanjem in z dokazovanjem. Zato je večina avtorjev mnenja, 

da se lahko klima spreminja hitro, če ljudje verjamejo in zaupajo tistim, ki jim predlagajo 

različne akcije in spremembe. Seveda pa se ne sme ostati samo pri pričakovanjih, ampak je 

potrebno tudi uresničevanje, sicer pride do razočaranj in posledično do neželenih reakcij 

(Lipičnik 2002). 

Ko končamo z merjenjem klime, analizo in se lotimo priprave akcijskega načrta, se začne 

aktiven razvoj klime oz. spreminjanje klime. Pred tem moramo razmisliti predvsem sledeče 

(Mihalič 2007): 
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 ali je izbrani čas primeren za začetek spreminjanja klime, 

 ali smo načrtovali vključitev vseh segmentov v razvoj klime, 

 ali smo realno definirali finančne in časovne okvirje razvoja, itd. 

Vodstvo ima pomembno vlogo pri spreminjanju oz. preoblikovanju klime v ustreznejši smeri, 

saj bo poskrbelo, da bo projekt potekal v pravi smeri brez večjih ovir in da bodo aktivno 

sodelovali vsi zaposleni. Ključnega pomena za uspešno spreminjanje klime je izvedba 

izobraževanja o klimi in njenem pomenu, v katerega vključimo vse zaposlene. Vsem 

dimenzijam moramo nameniti čas in energijo. Zavedati se moramo, da so vse dimenzije 

medsebojno povezane. Pri spreminjanju klime moramo biti pozorni, da ukrepe prilagodimo 

stanju v naši organizaciji in se držimo pravila, da sprememb ne sme biti preveč naenkrat 

(Mihalič 2007). 

Vodje imajo pomembno vlogo pri prenašanju klime po hierarhiji navzdol, saj dajejo vzgled 

zaposlenim in uveljavljajo moč. So pobudniki razvoja želene klime v pravo smer. Klima se 

hitro razvija in zato si ne moremo privoščiti toliko merjenj, zato je potem edina možnost, da 

jo redno nadzorujemo in opazujemo. Pri tem se osredotočimo na vidne in prikrite znake 

spreminjanja klime ter na primerjavo med dejanskim in želenim stanjem. Predvsem moramo 

biti pozorni na spremembe v klimi v času večjih obsegov poslovanja ali odpuščanja, 

spremembah v zunanjem svetu, reorganizacij in podobno (Mihalič 2007). 

Organizacijsko klimo ustvarjajo vsi zaposleni s svojim delovanjem, načinom vedenja itd. 

Najpogosteje se oblikuje na podlagi večinskega delovanja in vedenja zaposlenih, vendar lahko 

tudi posameznik, ki ima moč v organizaciji, vpliva na njeno spreminjanje. Obratno pa tudi 

klima vpliva na zaposlene in njihovo delovanje (Mihalič 2007). 

Ustrezna klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in ti so zadovoljnejši, uspešnejši in 

učinkovitejši. V nasprotnem primeru, ko klima ni ustrezna za posameznika, povzroči njegovo 

nezadovoljstvo in lahko posledično privede do umika ali odklonilnega vedenja in podobno. 

Zavedati se moramo, da zadovoljstvo zaposlenih ni del klime, ampak ima klima le vpliv na 

zadovoljstvo zaposlenih z delom in delovnim mestom (Mihalič 2007). 
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3 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Prave enotne definicije za zadovoljstvo ni. Kot opredeljuje Gorišek (2000), je zadovoljstvo 

zaposlenih partnerski odnos med zaposlenimi in vodji, ki se dosega skozi usposabljanje in 

motiviranje ob podpori tehnološke infrastrukture ter ima za posledico uresničitev skupnih 

ciljev. Ljudje so tisti, ki bodo ustvarjali obstoj podjetja, saj stalno spreminjanje trga zahteva 

visoko usposobljenost in motiviranost zaposlenih za visoko kvaliteto dela, za produktivnost in 

zadovoljstvo kupcev. Da lahko podjetje ''preživi'' in je konkurenčno na trgu, mora imeti 

znotraj sebe razvito inteligentnost, raznolikost, nove ideje, kreativnost in svojo tekmovalnost, 

kar pa so značilnosti ljudi in ne strojev. Cilj podjetja je, da večina zaposlenih deluje kot 

najboljši ljudje, ki dosegajo najboljše rezultate zato tudi želimo dvigniti usposobljenost in 

motiviranost ter s tem uresničiti poslovne cilje. Vsak zaposleni bi moral vedeti, kaj prinaša 

podjetju, kakšno korist ima od tega in kako najbolje opraviti svoje poslanstvo. Če ima vse te 

odgovore, sklepamo, da bo zadovoljen pri delu. 

Kot definira Zupan (2001), je zadovoljstvo pri delu pozitivna čustvena reakcija na 

posameznikovo doživljanje dela. Gre za notranje dojemanje, na katerega vplivajo številni 

osebni dejavniki. Predvsem je dojemanje odvisno od tega, kaj je posamezniku pomembno in 

kaj pričakuje ter kako posameznik zaznava trenutne razmere in jih primerja s svojimi 

vrednotami. Nezadovoljen bo na primer takrat, ko bo dobil manj, kot pričakuje. Zadovoljni 

delavci so visoko, nizko ali povprečno uspešni. Bolj gre za to, da uspešnost pri delu vodi do 

večjega zadovoljstva, ki potem v povratni zvezi spet vpliva na večjo uspešnost. Zelo 

pomemben vpliv na uspešnost in zadovoljstvo ima omogočanje zaposlenim, da uveljavijo 

svoje znanje in ideje ter dosežejo uspeh. 

Vsak posameznik si želi zadovoljstvo pri delu in na delovnem mestu, saj je to pogoj, da je pri 

delu uspešen in da lahko kaj doseže. Tako si zaposleni želi novih izzivov, se z veseljem 

odpravi na delo in se veseli opravljanja svojega dela. Zadovoljni zaposleni ni samo 

zadovoljen ampak tudi srečen na delovnem mestu. Prav tako si tudi vsak vodja želi 

zadovoljne zaposlene, saj so tako uspešni in učinkoviti, kar posledično vpliva tudi na 

uspešnost in učinkovitost podjetja. Ni nujno, da zadovoljni zaposleni čutijo tudi pripadnost 

organizaciji, to pomeni, da podpirajo svojega vodjo, želijo pomagati sodelavcem, se 

zavzemajo za kolektivno dobro, v čast opravljajo svoje delo in ob krizni situaciji ne zapustijo 

podjetja. Pripadnost je veliko težje doseči kot pa zadovoljstvo zaposlenih, ker gre pri 

zadovoljstvu zaposlenih za dvostranski interes, za katerega se zavzemata tako zaposleni kot 

delodajalec, medtem ko pri pripadnosti gre bolj za enostranski interes s strani delodajalca. 

Velikokrat gre v podjetju za povezavo med zadovoljnimi kupci in zadovoljnimi zaposlenimi, 

torej zadovoljni zaposleni vplivajo na zadovoljstvo kupcev (Mihalič 2008). 
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Zato se moramo zavedati, da brez zadovoljnih zaposlenih ni zadovoljnih kupcev, posledično 

pa tudi ne dodane vrednosti prodane storitve ali proizvoda, zaradi česar bi kupec izbral ali se 

vedno znova vračal k že izbrani ponudbi (Gorišek 2000). 

Zadovoljstvo je večje, čim pomembnejše je izpolnjeno pričakovanje za tistega, ki ga doživlja. 

Večini ljudem je pomembno, da se izognejo nezadovoljstvu in se čim bolj približajo 

zadovoljstvu. Od vodij se pričakuje, da ne dajejo zaposlenim napačnih pričakovanj in jim ne 

obljubljajo stvari, ki jih ne bodo mogli uresničiti (Lipičnik 1996). 

Če je pri delu prisoten izziv, potem so zaposleni motivirani in zadovoljni, saj dela ne 

doživljajo kot monotonega, ampak gre za visoko stopnjo umske in delovne aktivnosti ter za 

osredotočenost na opravljanje dela. V nasprotnem primeru to vodi v nezadovoljstvo pri delu. 

Pomembno pa je tudi, da izziv ohranjamo in uvajamo spremembe zato, da delo ne postane 

monotono ter postopno zvišujemo zahtevnost del in nalog, pri tem pa pazimo, da se to ne 

dogaja prehitro. Pomembno je, da pri vsakem zaposlenem napredek tudi opazujemo, 

spremljamo in nagrajujemo ter da mu omogočimo tudi delo, ki je nad njegovimi pričakovanji 

in željami (Mihalič 2008). 

Mihalič (2008) navaja, da plača ni ključ do zadovoljnega zaposlenega, ampak samo 

pripomore k temu. To pomeni, da bo imela motivacijski vpliv le takrat, ko se bo povečala ob 

večji uspešnosti posameznika, skupine ali organizacije in ob pridobitvi novih znanj, v 

nasprotnem primeru pa se bo zmanjšala ob zmanjšani uspešnosti posameznika, skupine ali 

organizacije, npr. odklonitvi učenja. Vendar v praksi zaposlenemu plačo zvišajo le pri izredni 

uspešnosti,ko pa je uspešna celotna organizacija, pa se navadno plače ne spremenijo oz. 

zvišajo zaposlenim, ampak samo vodstvu. Nasprotno pa se ob padcu uspešnosti poslovanja in 

negativnih rezultatih plače znižajo samo zaposlenim na najnižji ravni, medtem ko plače 

vodstva ostanejo iste. To seveda ni pravično in povzroči nezadovoljstvo zaposlenih, uničenje 

pripravljenosti in želje zaposlenih do dela, kar pa posledično ogroža obstoj celotne 

organizacije.  

Na zadovoljstvo zaposlenih vpliva tudi delovno okolje. Zaposleni se morajo na delovnem 

mestu počutiti varne, zato naj bo to urejeno, čisto, primerno osvetljeno, z redno vzdrževanimi 

stroji in napravami, primernim zračenjem prostorov, dobrimi delovni pogoji in podobno. 

Med zadovoljstvom zaposlenih in organizacijsko klimo gre za t. i. recipročno povezavo, kar 

pomeni, da organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, prav tako pa tudi 

zadovoljstvo vpliva na to, kako zaposleni zaznavajo in doživljajo organizacijsko klimo (Biro 

Praxis b. l.). 
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3.1 Dejavniki zadovoljstva zaposlenih 

Dejavniki, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom, so sledeči (Zupan idr. 2009): 

 vsebina dela (možnost uporabe znanja, možnosti učenja, zanimivost), 

 samostojnost pri delu, 

 plača, dodatki in ugodnosti (ustrezna višina plače, različne nagrade in priznanja za 

uspešno delo, dodatki in ugodnosti, ki jih posameznik ceni), 

 vodenje in organizacija dela (ohlapen nadzor, dajanje pripomb in priznanj ter izrekanje 

pripomb in graj, usmerjenost vodij k ljudem), 

 odnosi pri delu (dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje sporov, sproščena 

komunikacija) in 

 delovne razmere (majhen telesni napor, varnost pred poškodbami, odpravljanje motečih 

dejavnikov, kot so hrup, prah, vlaga itd.). 

Največje zadovoljstvo pri delu pa dodatno povzročijo (Zupan idr. 2009): 

 delovni dosežki, 

 priznanje za opravljeno delo, 

 delo samo, 

 odgovornost pri delu, 

 napredovanje in osebna rast in 

 možnost pridobivanja in uporabe znanja pri delu. 

Da dosežemo pozitivno zadovoljstvo, prizadevnost in zavzetost zaposlenih, je pomembno, da 

vodja (Mihalič 2008): 

 cilje definira skupaj z zaposlenimi, 

 poskuša zaposlenim ustreči, da opravljajo dela, ki jih veselijo, 

 predstavi zaposlenim, kakšna je njihova vloga v organizaciji in kaj pomenijo njihovi 

uspehi za organizacijo, 

 pravilno motivira zaposlene in dobre delovne rezultate pohvali, 

 svoja pričakovanja usklajuje s pričakovanji sodelavcev in jih jasno definira, 

 svoje podrejene opogumlja, spodbuja in jim pomaga, 

 spodbuja zdravo tekmovalnost med zaposlenimi, 

 predstavlja enaka pravila in možnosti za vse, 

 omogoči zaposlenim, da so samostojni pri opravljanju dela in jim zaupa, 

 zaposlenim omogoči krajše odmore, ne zahteva od njih, da delajo v prostem času, priredi 

razna srečanja itd. 

S spodbujanjem ambicioznosti vplivamo na zadovoljstvo zaposlenih, saj tako zaposlenim 

vlivamo moč in voljo, da lahko postanejo še boljši, kar sproža zadovoljstvo. 
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3.2 Dejavniki nezadovoljstva zaposlenih 

Dejavniki, ki vplivajo na nezadovoljstvu pri delu, so nekonstruktivna kritika, prisila, pretiran 

nadzor s strani vodij, zatiranje idej, premalo časa za izvajanje naloge, nerealni cilji, vzvišen 

odnos, nepravično nagrajevanje, nepravilna komunikacija, grožnje, premalo možnosti za 

dodatno izobraževanje, premalo pohval in priznanj (Ivanuša Bezjak 2006). 

Največje nezadovoljstvo pri delu povzroča (Zupan idr. 2009): 

 neustrezna politika in upravljanje v organizaciji, 

 neustrezno vodenje, 

 slabi odnosi z nadrejenimi, 

 slabe delovne razmere, 

 neustrezne plače in  

 slabi odnosi s sodelavci. 

Če v podjetju prevladuje nezadovoljstvo zaposlenih, potem ne moremo pričakovati uspešnega 

poslovanja podjetja, saj zaposleni opravijo delo, ki se od njih zahteva, nikakor pa se ne trudijo 

za izzive, inovacije, dobre delovne rezultate in uspešnost podjetja. Če zaposleni nimajo 

vzroka za ustvarjalnost, niso motivirani, delajo v neprimernih delovnih pogojih, za slabo 

plačo, brez vzdušja v podjetju, pod birokratskim vodenjem in strogim nadzorom, kjer napake 

niso sprejemljive, potem nimajo interesa vlagati energije v dodatno izobraževanje, 

usposabljanje, delati nadure in se truditi za pozitiven rezultat poslovanja. V takšnem podjetju 

vlada neustrezna klima, ki povzroči nezadovoljstvo zaposlenih in ti pri opravljanju dela niso 

srečni. V takih razmerah je nujno spremeniti klimo in tiste dimenzije, ki so slabo ocenjene, 

izboljšati. Treba je namreč upoštevati, da to vpliva na odnose med zaposlenimi in tudi na 

odnos do okolja, kar pa pomeni, da če so nezadovoljni zaposleni, potem bodo tudi kupci 

nezadovoljni, posledično pa bo poslovanje neuspešno. 
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4 RAZISKAVA ORGANIZACIJSKE KLIME V KONKRETNEM PRIMERU 

V teoretičnem delu smo opredelili teoretično izhodišče, ki se navezuje na organizacijsko 

klimo in zadovoljstvo zaposlenih. V empiričnem delu smo predstavili potek raziskave, 

analizo, potrdili in ovrgli hipoteze ter podali predloge za izboljšavo posamezne dimenzije, ki 

bi lahko povzročala neustrezno klimo v podjetju. Pri empiričnem delu smo povezali teorijo s 

prakso, kar pomeni, da smo pri analizi pridobljenih podatkov in ugotovitvah upoštevali tudi 

teorijo, ki smo jo obdelali v tej diplomski nalogi. Za raziskavo organizacijske klime v 

izbranem proizvodnem podjetju smo se odločili ravno zaradi pomembnosti medsebojnih 

odnosov ter s tem organizacijske klime v organizaciji. 

4.1 Opredelitev primarne raziskave 

V empiričnem delu diplomske naloge smo odkrili, ali prevladuje v izbranem proizvodnem 

podjetju ustrezna klima. Znano je, da bi moralo vodstvo redno meriti klimo v podjetju in 

nenehno izboljševati določene dimenzije. Izbrano proizvodno podjetje je merjenje klime 

nazadnje izvedlo leta 2008 s pomočjo projekta SIOK. Za nadaljnjo raziskavo se niso odločili 

zaradi finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo projekta.  

Namen raziskave je odkriti, ali v izbrani organizaciji prevladuje ustrezna klima in kje so tista 

ozka grla, ki povzročajo neustrezno klimo in bi bile nujne izboljšave. 

Uporabili smo primarno raziskavo s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki smo jih razdelili med 

vseh 6 programov po 20 anket. Anketiranje smo izvajali med 5. in 19. marcem 2012, in sicer 

je vsak program prejel določeno število anket, posredovanih osebno, prav tako pa so bile po 

preteku določenega časa osebno tudi prevzete. Prejeli smo 112 izpolnjenih anket, uporabnih  

za nadaljnjo obdelavo podatkov in analizo. Pri anketiranju smo naleteli tudi na probleme, kot 

so nepopolno izpolnjene ankete in nesodelovanje posameznikov.  

Pri sestavljanju anketnega vprašalnika smo bili pozorni, da so bile trditve sestavljene 

enostavno, razumljivo, da ni bilo dvoumnih vprašanj, prav tako je bila uporabljena Likertova 

ocenjevalna lestvica. Anketni vprašalnik je bil razdeljen na tri dele, in sicer je prvi del obsegal 

demografske podatke, drugi del dimenzije organizacijske klime in tretji del zadovoljstvo 

zaposlenih z določenimi dejavniki. V drugem delu je bila vsaka dimenzija posebej 

predstavljena in je zajemala po tri trditve, ki se nanašajo nanjo. Anketiranci so v tem delu 

ocenjevali z ocenami od 1−5, pri čemer je 1 pomenilo sploh se ne strinjam, 2 deloma se 

strinjam, 3 niti da niti ne, 4 večinoma se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. V drugem delu 

pa so zadovoljstvo ocenjevali z obkroževanjem ene od treh trditev, kot so zelo zadovoljen, 

srednje zadovoljen in nezadovoljen.  

Vprašalnik, ki smo ga uporabili pri empiričnem delu, je podan v prilogi 1.  
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4.2 Analiza rezultatov 

Analiziranja zbranih podatkov smo se lotili tako, da smo analizirali vsak del anketnega 

vprašalnika posebej, in sicer analiza rezultatov po demografskih dejavnikih, analiza rezultatov 

po dimenzijah organizacijske klime in analiza zadovoljstva zaposlenih. 

4.2.1 Analiza rezultatov po demografskih podatkih 

 

Slika 5:  Število anketirancev po programih 

Slika 5 prikazuje analizo demografskih dejavnikov glede na število anketiranih po programih. 

Razdeljenih je bilo 120 anket, v vsak program izbranega proizvodnega podjetja po 20 anket. 

Od tega je bilo vrnjenih 112 anket, ki so bile nato analizirane. Iz slike 1 je razvidno, koliko 

anketirancev po posameznih programih je sodelovalo pri izpolnjevanju ankete. Največ 

vrnjenih anket je iz programa Turizem (18,8 %), najmanj pa iz programa Strojna oprema 

(13,4 %).  

17,9% 

16,4% 

13,4% 
17,0% 

18,8% 

17,0% Odkovki 

Ročno orodje 

Strojna oprema 

Sinter 

Turizem 

Službe in sektorji 
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Slika 6:  Število anketirancev po spolu 

Slika 6 prikazuje opredelitev anketirancev po spolu. Pri izpolnjevanju podanih anket je 

sodelovalo 44 % anketirank in 55 % anketirancev. 1 % anketirancev se ni opredelil. 

 

Slika 7:  Starostna razmejitev anketirancev 

Iz slike 7 je razvidna starostna opredelitev anketiranih. Največ anketirancev, 35 %, se je 

starostno opredelilo med 40 in 50 let. 29 % anketiranih je imelo od 30 do 40 let, 21 % med 20 

in 30 let, 13 % pa nad 50 let. Le 1 % anketiranih je bil mlajši od 20 let, 1 % anketiranih pa se 

ni opredelil.  

55 % 

44 % 

1 % 

Moški 

Ženski 

Neopredeljen 

1,0 % 

21,0 % 

29,0 % 
35,0 % 

13,0 % 

1,0 % 

do 20 let 

20-30 let 

30-40 let 

40-50 let 

nad 50 let 

neopredeljen 



 

30 

 

Slika 8:  Število anketirancev po stopnji izobrazbe 

Slika 8 prikazuje opredelitev anketiranih glede dosežene izobrazbe. Od vseh anketiranih ima 

V. stopnjo izobrazbe, torej tehnično šolo, 38 % anketiranih. 22 % anketiranih ima opravljeno 

visoko šolo in več, 20 % pa višjo šolo. 16 % anketiranih ima dokončano 3-letno poklicno šolo 

in le 4 % anketiranih imajo dvoletno šolo ali manj. 

 

Slika 9:  Anketiranci glede na staž v izbrani organizaciji 

Na sliki 9 je prikazana razporeditev anketirancev glede na njihov staž v podjetju. 35 

%anektiranih je v izbranem proizvodnem podjetju zaposlenih nad 20 let. 32 % jih je v 

podjetju od 10 do 20 let, 25 % anketirancev pa ima 2 do 10 let delovne dobe. Ostalih 8 % je v 

podjetju zaposlenih manj kot 2 leti. 
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4.2.2 Analiza rezultatov po dimenzijah organizacijske klime 

 

Slika 10:  Dimenzija ''Odnos do dela in kakovosti'' v proizvodnem podjetju 

Slika 10 prikazuje opredelitev odnosa anektiranih do dela in kakovosti. Pri dimenziji, ki 

opredeljuje predvsem odnos zaposlenih do dela in kakovosti dela, so zaposleni s povprečno 

oceno 4,4 izrazili, da se počutijo odgovorne za kakovost svojega dela. Prav tako so se s 

povprečno oceno 4,3 večinoma strinjali, da se zavedajo, kakšna kakovost in količina dela se 

pričakuje od njih glede na njihovo delovno mesto in položaj v proizvodnem podjetju ter da se 

tudi držijo teh meril in redko odstopijo od njih. S povprečno oceno 3,6 pa so podali svoje 

mnenje, da se spodbujajo k doseganju boljše kakovosti med sodelavci, vendar ne v veliki 

meri, odvisno od situacije in položaja sodelavcev.  

 

Slika 11:  Motivacija v proizvodnem podjetju 
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Kot ena izmed dimenzij organizacijske klime pa je tudi motivacija, ki je opredeljena z 

grafikonom, prikazanem na sliki 11. V primeru pojava napake jo zaposleni v podjetju 

poskušajo odpraviti in se držijo načela, da se na napakah učijo. To nakazuje povprečna ocena 

4,4, kar pomeni, da se večinoma strinjajo. Kako so zaposleni motivirani s strani vodij, pa 

nakazuje tudi ocena 4,2, s katero so ocenili trditev, da večinoma so pripravljeni na dodatno 

delo, kadar se to zahteva od njih. Pri trditvi, da jih vodja zna motivirati za odlično opravljeno 

delo, niso bili enotni, saj so se nekateri z njo strinjali, drugi pa ne. To nakazuje povprečna 

ocena 3, kar pa pomeni, da zaposleni večinoma ne prejmejo nagrade za odlično opravljeno 

delo, bodisi v denarni ali nedenarni obliki, v obliki pohvale, priznanja in podobno, kar potem 

posledično vpliva na motiviranost za nadaljnjo uspešno delo.  

 

Slika 12:  Razsežnost inovativnosti v izbranem podjetju 

Iz slike 12 je razvidno, kakšen pomen dajejo zaposleni spremembam in nenehnim izboljšavam 

v podjetju. V izbranem proizvodnem podjetju se zaposleni zavedajo, da so spremembe nujne 

v organizaciji, sploh v sodobnem svetu, kar nakazuje povprečna ocena 4,7. Večinoma se 

anketiranci strinjajo, povprečna ocena je 3,9, da so v iskanje načinov za izboljšave v podjetju 

vključeni vsi zaposleni in ne le njihovi vodje. Prav tako so se večinoma strinjali, povprečna 

ocena je 3,8, da so napake, ki se pojavijo pri preizkušanju novih načinov dela, sprejemljive s 

strani nadrejenih. Torej lahko zaključimo s trditvijo, da je dimenzija inovativnosti dobro 

sprejeta med zaposlenimi oziroma, da je podjetje inovativno in da se trudi slediti hitro 

spreminjajočemu se trgu in drugim spremembam.  
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Slika 13:  Vodenje v izbranem proizvodnem podjetju 

Iz slike 13 je razvidno, da so se anketiranci večinoma strinjali, da jih vodja spodbuja k 

samostojnemu opravljanju dela, kar so potrdili s povprečno oceno 3,8. Naslednjo trditev so 

ocenili s povprečno oceno 3,5, kar nakazuje na njihovo strinjanje. Trditev nakazuje na 

možnost, da zaposleni sproti podajajo svoje pomisleke, težave in ideje ter so pri tem deležni 

pomoči vodje, če to želijo. Pri tej trditvi lahko sklepamo, da so vodje zaposlenim sicer 

dostopni, vendar ne vselej. Še vedno pa v podjetju prevladuje ukazovalno vedenje, vodje 

nimajo interesa za enakopravno dogovarjanje, kar nakazuje povprečna ocena 2,9.  

 

Slika 14:  Organizacija v izbranem podjetju 

Slika 14 prikazuje opredelitev anketirancev glede organiziranosti v izbranem podjetju. 

Organizacija je dobro razvita, vendar zaposleni menijo, da bi lahko bila še boljša in da bi 

lahko povečali uspešnost proizvodnega podjetja − to nakazuje podana povprečna ocena 4,5. 

Večinoma se strinjajo s trditvijo, da vsak zaposleni ve, kaj je njegovo delo in kaj se od njega 
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pričakuje. To trditev so ocenili s povprečno oceno 4,3. Niso se pa strinjali, da vodje 

pravočasno sprejemajo odločitve, kar pomeni, da ne pridejo prave informacije na pravo mesto 

ob pravem času, kar pa posledično lahko vpliva na kakovost dela in časovno opredelitev dela. 

To je razvidno iz povprečne ocene 2,8. 

 

Slika 15:  Razsežnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja v podjetju 

Slika 15 prikazuje opredelitev anketirancev glede možnosti za strokovno usposabljanje in 

izobraževanje v proizvodnem podjetju. Pri tem so bili bolj neopredeljeni, kar je razvidno iz 

podanih povprečnih ocen. Iz tega lahko sklepamo, da vsi zaposleni nimajo enakih možnosti za 

učenje in jim podjetje ne nudi dovolj usposabljanja za dobro opravljanje dela. To nakazuje 

povprečna ocena 3, ki je v lestvici opredeljena z odgovorom ''niti da niti ne''. Prav tako so 

ostali neopredeljeni pri trditvi, da si zaposleni med seboj izmenjujejo nova znanja. 
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Slika 16: Poznavanje poslanstva, vizije in ciljev v proizvodnem podjetju 

Vsak zaposleni bi moral poznati poslanstvo, vizijo in cilje podjetja. Slika 16 prikazuje,  

kolikšno je poznavanje poslanstva, vizije in ciljev pri zaposlenih v konkretnem podjetju. 

Večinoma se strinjajo, da cilje podjetja sprejemajo za svoje in se jih tudi trudijo doseči, kar 

nakazuje povprečna ocena 3,9. Z izjemo vodij pa so bili neopredeljeni glede trditve, da tudi 

delavci sodelujejo pri določanju ciljev. To so nakazali s povprečno oceno 3. Večina 

anketiranih je v dvomih o točnem razumevanju poslanstva podjetja in njegovi viziji, to 

nakazuje njihova neopredeljenost s povprečno oceno 3,1.  

 

Slika 17:  Notranji odnosi med zaposlenimi 

Slika 17 nam prikazuje mnenje anektiranih o notranjih odnosih med zaposlenimi. S 

povprečno oceno 3,5 so se večinoma strinjali, da spoštujejo drug drugega, si med seboj 

pomagajo in se podpirajo. Prav tako so s povprečno oceno 3,5 podali strinjanje, da se držijo 
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načela, da med seboj ne tekmujejo, temveč sodelujejo. Neopredeljeni pa so bili pri trditvi, da 

konflikte rešujejo sproti in v njihovo korist.  

 

Slika 18:  Razsežnost nagrajevanja v podjetju 

Iz slike 18 je razvidna prisotnost nagrajevanja v izbranem podjetju. Nagrajevanje v 

proizvodnem podjetju je slabo razvito. To nakazujejo slabe povprečne ocene, saj niso dosegle 

niti povprečne ocene 3. Anketirani se večinoma ne strinjajo, da so za dobro opravljeno delo 

pohvaljeni in nagrajeni ter da prejemajo plačo, ki je enakovredna plači na tržišču, kar 

prikazuje povprečna ocena 2,3. Prav tako se delno ne strinjajo, da so merila nagrajevanja 

enaka za vse, kar nakazuje povprečna ocena 2. 

 

Slika 19:  Notranje komuniciranje in informiranje v podjetju 

Iz slike 19 je razvidno, kakšno komuniciranje in informiranje prevladuje med zaposlenimi in 

vodji v izbranem podjetju. Pri vseh treh trditvah so anketirani ostali neopredeljeni, saj so s 
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povprečno oceno 3 nakazali svoje dvome oziroma, da se ne morejo opredeliti med strinjanjem 

in nestrinjanjem. Sklepamo lahko, da potrebne informacije ne prejmejo vedno pravočasno in 

da jih včasih tudi ne razumejo. Prav tako zaposleni v podjetju ne dobijo vedno povratnih 

informacij s strani vodij o opravljanju svojega dela. In še vedno v podjetju prevladuje 

ukazovalno vedenje, kar lahko sklepam iz povprečne ocene 3,1, kjer so anketiranci ostali 

neopredeljeni glede trditve, da se vodje in sodelavci pogovarjajo sproščeno in enakopravno.  

4.2.3 Analiza zadovoljstva zaposlenih 

 

Slika 20:  Zadovoljstvo zaposlenih z navedenimi dejavniki 

Zadovoljstvo zaposlenih je pozitiven odziv na delo, ki ga zaposleni opravlja, in na vse druge 

dejavnike, vključene v opravljanje dela. Slika 20 prikazuje opredelitev zaposlenih glede 

zadovoljstva s posameznimi dejavniki. 70 % anketiranih je srednje zadovoljnih z delovnimi 

pogoji, 16 % je zelo zadovoljnih in 14 % je nezadovoljnih. Kar pomeni, da ima organizacija 

zadovoljive delovne pogoje.  

Večina, in sicer 55 % anketiranih je srednje zadovoljna s svojim delom, 41 % jih je zelo 

zadovoljnih in le 4 % je s svojim delom nezadovoljnih. Sklepamo lahko, da zaposleni 

opravljajo delo, ki jih veseli in jim je bilo dodeljeno pravo delovno mesto. 

Več kot polovica, in sicer 51 % je srednje zadovoljnih s svojimi sodelavci, 44 % je zelo 

zadovoljnih in le 5 % jih je nezadovoljnih. To pomeni, da v podjetju prevladujejo dobri 

odnosi med zaposlenimi, saj so izrazili, da je le malokateri posameznik nezadovoljen s 

sodelavci. 
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Pri možnostih za napredovanje je zadovoljnih le 10 % anketiranih, 33 % je nezadovoljnih, 

ostalih 57 % anketirancev pa je srednje zadovoljnih. Iz rezultatov lahko sklepamo, da so 

razviti kriteriji za napredovanje, vendar so verjetno nekje postavljene ovire, ki določenim 

posameznikom onemogočajo napredovanje v celoti. 

18 % anketiranih je nezadovoljnih s svojimi nadrejenimi, več kot polovica, in sicer 54 % je 

srednje zadovoljnih, ostalih 30 % anketiranih pa je zelo zadovoljnih s svojim nadrejenim. To 

pomeni, da vodja spodbuja k samostojnemu opravljanju dela in prav tako da možnost za 

pomisleke in skupno reševanje težav ter je v zmerni meri v pomoč zaposlenim.  

S svojo plačo sta zelo zadovoljna le slaba 2 % anketiranih,48 % jih je srednje 

zadovoljnih,ostalih 50 % pa je nezadovoljnih. Podatek nam pove, da polovica anketiranih ni 

zadovoljna s prejeto plačo in da verjamejo, da si za opravljeno delo zaslužijo več. Le določeni 

posamezniki se s prejeto plačo strinjajo. 

4.3 Preverjanje postavljenih hipotez 

Spodaj postavljene hipoteze so oblikovane ozirajoč se na podatke,pridobljene od določenih 

zaposlenih v času opravljanja mojega študentskega dela. 

 

H1: V organizaciji prevladuje ustrezna klima. 

Po pridobljenih podatkih lahko ugotovimo, da je klima v organizaciji delno ustrezna, vendar 

moramo poudariti, da bilo treba pri določenih dimenzijah izvesti določene ukrepe in jih 

izboljšati, saj v neki meri te dimenzije, kot so nagrajevanje (s povprečno oceno 2) ter notranje 

informiranje in komuniciranje (s povprečno oceno 3), slabšajo vzdušje v organizaciji. 

Hipotezo lahko torej delno potrdimo. 

 

H2: Zaposleni sprejemajo organizacijo kot svojo vrednoto in so pri opravljanju svojega dela 

zadovoljni. 

Da zaposleni sprejemajo organizacijo kot svojo vrednoto, pomeni, da podjetje cenijo kot 

pozitivno, želeno in vredno truda. To hipotezo lahko potrdimo, saj ankete kažejo, da so 

zaposleni pripravljeni na dodatno delo, ko se to od njih pričakuje, in da cilje organizacije 

sprejemajo za svoje in jih skušajo doseči. Zadovoljstvo z delom pa je prav tako izrazila 

večina, samo 4 % anketiranih je nezadovoljnih s svojim delom. 

 

H3: Zaposleni so nezadovoljni s plačami, nagrajevanjem in informiranjem.  

Glede na dobljene rezultate moramo to hipotezo potrditi, saj je polovica (50 %) anketiranih 

nezadovoljnih s plačo in le nekateri posamezniki (2 %) so zelo zadovoljni. Prav tako je glede 

informiranja, saj so anketirani ostali neopredeljeni, kar nakazuje povprečna ocena 3 pri 
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dimenziji notranje informiranje in komuniciranje. Slabe povprečne ocene, in sicer pod 3 smo 

dobili tudi pri dimenziji nagrajevanja, saj so svoje nestrinjanje označili pri enakih merilih za 

nagrajevanje, neustrezni plači in pri pohvalah s strani vodij. 

4.4 Predlogi za izboljšavo 

Ugotovila sem, da je klima v podjetju le delno ustrezna, saj so se anketirani večinoma strinjali 

s sledečimi dimenzijami: 

 odnos do dela in kakovosti (Se počutijo odgovorni za svoje delo in se zavedajo, kakšna 

kakovost in količina se od njih pričakuje ter se med sodelavci spodbujajo za doseganje 

kakovosti.), 

 motivacija (So pripravljeni na dodatno delo, ko se to od njih pričakuje in ko naredijo 

napako, jo poskušajo odpraviti. V večini pa se ne strinjajo, da jih vodja zna motivirati za 

odlično opravljanje dela, kar pomeni, da je pri tej dimenziji bolj razvita samo-motivacija 

zaposlenih in da nadrejeni ne motivirajo svojih podrejenih v celoti.), 

 inovativnost (Pri preizkusu novih načinov dela so napake sprejemljive in načine za 

izboljšave večinoma iščejo vsi. Zavedajo se, da so spremembe nujne v organizaciji.), 

 vodenje (Večinoma so deležni pomoči vodje in podajajo pomisleke in težave, vendar 

samo, kadar je vodja na voljo. Vodja jih spodbuja k samostojnemu opravljanju dela. Še 

vedno pa enakopravno dogovarjanje ni sprejeto v celoti in prevladuje ukazovalno 

vedenje. Tako da bi bilo treba večinoma odpraviti ukazovalno vedenje in se potruditi 

ustvariti enakopravno dogovarjanje, predvsem s strani vodij.), 

 organiziranje (Zavedajo se, kaj je njihovo delo in kaj se od njih pričakuje ter da bi z 

boljšo organizacijo povečali uspešnost. Problem je samo v tem, da vodje odločitev ne 

sprejemajo pravočasno, kar pa posledično vpliva na kakovost dela zaposlenih. Pri tej 

dimenziji bi vodje morali izboljšati samo to, da bi se potrudili pravočasno sprejeti 

odločitve in jih posredovati zaposlenim.), 

 notranji odnosi (Zaposleni spoštujejo drug drugega, se večinoma podpirajo in si 

pomagajo. Med seboj sodelujejo in se želijo izogniti tekmovalnosti. Problem je samo v 

tem, da konfliktov ne rešujejo sproti, kar pa vodi v kopičenje in potem v nezadovoljstvo. 

Zato bi bilo treba uvesti sprotno reševanje.). 

Slabo razvite pa imajo sledeče dimenzije: 

 usposabljanje in izobraževanje (Podali so mnenje, da ni enakih možnosti za učenje in 

potrebno usposabljanje. Prav tako si malokdaj med seboj izmenjujejo nova znanja. To 

dimenzijo bi bilo treba izboljšati in dati vsem zaposlenim enake možnosti za 

izobraževanje in usposabljanje, če jim je to v interesu.), 

 poznavanje poslanstva, vizije in ciljev (Pri tej dimenziji so opredelili, da cilje podjetja 

sprejemajo za svoje in jih skušajo doseči, vendar to razumem bolj kot samomotivacijo, 
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ker si želijo uspeh in samopotrditev. Marsikdo pa ne razume, kaj je vizija podjetja in 

kakšno je poslanstvo, kar pa zopet ni ustrezno, saj bi moral vsak zaposleni vedeti, kaj želi 

podjetje doseči v prihodnosti, s čim se ukvarja in s čim ne. Tukaj bi morali ukrepati tako, 

da bi zapisano poslanstvo in vizijo predstavili zaposlenim in bi se jim to vtisnilo v 

spomin; to je naloga vodje. Prav tako večina ne sodeluje pri sprejemanju ciljev, kar 

pomeni, da bi vodje morali vključiti zaposlene v določanje ciljev − predvsem zato, da bi 

zaposleni imeli občutek pripadnosti.), 

 nagrajevanje (Ne veljajo enaka merila nagrajevanja za vse. Prav tako niso deležni rednih 

pohval in nagrad za odlično opravljeno delo in za opravljeno delo prejemajo plačo, ki ni 

enakovredna plači na tržišču. Pri tej dimenziji bi se moralo vodstvo bolj potruditi in 

izvesti izboljšave, saj nagrajevanje poleg drugih dejavnikov tudi motivira zaposlene in jih 

dela zadovoljne. Predvsem bi morali uvesti pohvale, saj je to najcenejša in 

najučinkovitejša metoda nagrajevanja in motivacije za nadaljnjo delo.), 

 notranje komuniciranje in informiranje (Zaposleni potrebnih informacij ne prejmejo 

pravočasno, kar pomeni, da ne morejo vedno sprejeti pravih odločitev za opravljanje 

svojega dela. Prav tako tudi ne dobijo vedno povratnih sporočil o opravljenem delu, da bi 

lahko to upoštevali pri nadaljnjem delu. Vodje še vedno uveljavljajo ukazovalno vedenje, 

namesto da bi s svojimi podrejenimi komunicirali sproščeno in enakopravno. Torej bi 

morali to dimenzijo v celoti izboljšati in se bolj posvetiti notranjemu komuniciranju med 

vodji in zaposlenimi ter rednemu informiranju zaposlenih.). 
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5 SKLEP 

Temeljni dejavnik uspešnosti podjetja predstavljajo zadovoljni zaposleni, ki se lahko izkažejo 

z znanjem, zavzetostjo in ustvarjalnostjo. Motivirani in lojalni ljudje so danes dejavnik, po 

katerem se ločijo podjetja po uspešnosti. Ljudje in njihovi medosebni odnosi so ključna 

konkurenčna prednost in največje bogastvo organizacij. Skrb za zadovoljstvo zaposlenih, 

način vodenja in komuniciranja močno vplivajo na organizacijsko klimo. Korektnost med 

sodelavci na vseh nivojih v vzpostavljanju enakovrednega odnosa je temelj za vzpostavitev 

ugodne klime. 

Cilj naloge je bil ugotoviti, ali prevladuje v izbranem proizvodnem podjetju ustrezna klima, v 

kolikšni meri so razvite posamezne dimenzije klime ter ugotoviti, ali so zaposleni zadovoljni 

pri opravljanju svojega dela, z organizacijo in ali jo sprejemajo kot svojo vrednoto. Dela smo 

se lotili tako, da smo najprej razjasnili, kaj je organizacijska klima in kaj organizacijska 

kultura ter katere so dimenzije klime. Vsako dimenzijo smo posebej opredelili. V 

nadaljevanju pa smo predstavili, kateri dejavniki pripomorejo k zadovoljstvu zaposlenihin 

kateri povzročajo nezadovoljstvo. Po prebiranju literature smo ugotovili, da se dimenzije med 

seboj prepletajo oziroma so soodvisne in da je merjenje klime v sedanjem času nujno za hitro 

prilagoditev podjetja konkurenčnemu trgu. Veliko prednost pa mora podjetje dati svojim 

zaposlenim in ustvarjati ustrezno klimo v podjetju, saj bo le tako konkurenčno na trgu in bo 

imelo vpliv na trženje in zadovoljstvo kupcev. Zunanji deležniki, kot so poslovni partnerji, 

kupci itd. prepoznajo klimo takoj, ko začnejo sodelovati s podjetjem, saj se klima izraža v 

tem, kakšno vzdušje prevladuje v podjetju, vedenju zaposlenih in medosebnih odnosih. 

Za raziskavo smo izbrali domače proizvodno podjetje, prepoznavno tako na domačem kot 

tujem trgu, z dolgoletno tradicijo poslovanja od leta 1919 in z 2200 zaposlenimi. S podjetjem 

smo se sprva dogovorili glede soglasja za njegovo imenovanje, vendar pa po pridobljeni temi 

diplomskega dela tega niso dali. Kljub temu pa smo dobili dovoljenje za izvedbo anketiranja. 

Izbrano proizvodno podjetje je med največjimi slovenskimi podjetji, deluje v skladu s 

certificiranim sistemom kakovosti mednarodnega standarda ISO 9001. Je partner evropske 

avtomobilske industrije, razvojni dobavitelj, strokovni poznavalec avtomatske obdelave kovin 

ter zaveznik narave in sprostitve. 

V empiričnem delu smo razdelili 120 anket, od katerih smo prejeli 112 popolno izpolnjenih. Z 

analizo smo želeli ugotoviti, ali v podjetju prevladuje ustrezna klima, kako so razvite 

posamezne dimenzije, oziroma kje so potrebne izboljšave in kakšno je zadovoljstvo 

zaposlenih. Podali smo tri hipoteze in vse tri potrdili. Ena izmed teh je izražala 

nezadovoljstvo zaposlenih z nagrajevanjem, s plačo in z notranjim informiranjem. Ustreznost 

klime v izbranem podjetju pa lahko potrdimo le delno,potrebnih bi bilo nekaj izboljšav pri 

določenih dimenzijah. Anketirani v večini sprejemajo organizacijo kot svojo vrednoto in so 

zadovoljni z delom, ki ga opravljajo. 
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V sedanjem času bo uspelo tisto podjetje, ki je konkurenčno z obvladovanjem organizacije, z 

modrim poslovanjem in z vodenjem, ne pa samo s tržno ceno in kakovostjo. To se doseže 

samo, če so v organizaciji sposobni menedžerji, ki se znajo prilagoditi hitrim spremembam 

današnjega časa. Trženje je povezano z vsemi drugimi funkcijami oziroma organizacijskimi 

enotami v organizaciji in je posrednik med notranjim okoljem in njegovimi udeleženci ter 

zunanjim okoljem in poslovnimi partnerji. 
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Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK ZA UGOTOVITEV KLIME IN ZADOVOLJSTVA 

ZAPOSLENIH V PODJETJU 

Pozdravljeni! 

Sem Mateja Jančič, absolventka Fakultete za management in pripravljam diplomsko nalogo, 

ki vključuje dimenzije organizacijske klime in zadovoljstvo zaposlenih pri opravljanju 

njihovega dela. Vaše izpolnjene ankete mi bodo v veliko pomoč pri empiričnem delu moje 

diplomske naloge. Anketa je anonimna in bo služila samo raziskavi, zato prosim za resnične 

podatke, saj bomo le tako imeli resnične informacije, Vi pa boste tisti, ki boste imeli 

priložnost izraziti svoje mnenje.  

Za vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

PODATKI O ANKETIRANCU: 

Prosim, da obkrožite ustrezno vrednost glede sledečih podatkov. 

Program: 

1. Odkovki  

2. Ročno orodje 

3. Strojna oprema 

4. Sinter 

5. Turizem 

6. Službe in sektorji 

Spol: 

1. moški   

2. ženski 

Starost: 

1. do 20 let 

2. do 20−30 let 

3. od 30−40 let 

4. od 40−50 let 

5. nad 50 let 

Stopnja izobrazbe: 

1. dvoletna šola ali manj 

2. poklicna srednja šola (3-letna) 

3. srednja šola (4-letna) 

4. višja šola 

5. visoka šola in več 
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Staž v organizaciji: 

1. do 2 leti   

2. od 2−10 let 

3. od 2−10 let  

4. od 10−20 let   

5. nad 20 let 

PRVI DEL: DIMENZIJE ORGANIZACIJSKE KLIME V PODJETJU 

S pomočjo navedene lestvice izrazite svoje nestrinjanje in strinjanje s posameznimi trditvami. 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam. 

Delno se 

strinjam. 

Niti da niti 

ne. 

Večinoma 

se strinjam. 

Popolnoma 

se strinjam. 

 

1. ODNOS DO DELA IN KAKOVOSTI 

1. Med sodelavci se spodbujamo k doseganju boljše 

kakovosti. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

2. Počutim se odgovoren za kakovost mojega dela. 1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

3. Zavedam se, kakšna kakovost in količina dela se 

pričakuje od mene in redko odstopam od teh meril. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

 

2. MOTIVACIJA  

1. Vodja me zna motivirati za odlično opravljanje svojega 

dela.  
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

2. Ko naredim napako, jo poskušam popraviti in se držim 

načela, da na napakah se učimo. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

3. Pripravljen sem na dodatno delo, kadar se to zahteva od 

mene. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

 

3. INOVATIVNOST 

1. Zavedam se, da so spremembe nujne v organizaciji. 1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

2. Načine za izboljšave iščemo vsi, ne le naši vodje. 1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

3. Pri preizkušanju novih načinov dela so napake 

sprejemljive. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

 

4. VODENJE 

1. Vodja me spodbuja k samostojnemu opravljanju dela. 1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

2. V našem podjetju se poskušamo izogniti ukazovalnemu 

vedenju in uvajamo enakopravno dogovarjanje. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

3. Sproti podajam svoje pomisleke, težave in ideje, pri tem 

pa sem deležen pomoči vodje, če želim. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 
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5. ORGANIZIRANOST 

1. Zavedam se, kaj je moje delo in kaj se od mene 

pričakuje. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

2. Menim, da bi z boljšo organizacijo povečali uspešnost 

podjetja. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

3. Naše vodje pravočasno sprejemajo odločitve. 1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

 

6. STROKOVNO USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

1. Podjetje nam nudi potrebno usposabljanje za dobro 

opravljanje dela. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

2. Zaposleni si medsebojno izmenjujemo nova znanja. 1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

3. Menim, da imamo vsi enake možnosti za učenje. 1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

 

7. POZNAVANJE POSLANSTVA, VIZIJE IN CILJEV 

1. Razumem poslanstvo podjetja (kaj počnemo in česar ne 

počnemo) in vizijo podjetja (kam gremo). 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

2. Cilje podjetja sprejemam za svoje in jih skušam doseči. 1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

3. Pri določanju ciljev, poleg vodij, sodelujemo tudi drugi 

zaposleni. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

 

8. NOTRANJI ODNOSI 

1. Konflikte vedno rešujemo sproti in v našo korist. 1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

2. Spoštujemo drug drugega, si pomagamo in se 

podpiramo. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

3. Držimo se načela, da med seboj ne tekmujemo, temveč 

sodelujemo. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

 

9. NAGRAJEVANJE 

1. Prejemam plačo, ki je vsaj enakovredna plači na tržišču. 1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

2. Za dobro opravljeno delo smo zaposleni pohvaljeni in 

nagrajeni. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

3. Pri nas so merila nagrajevanja enaka za vse. 1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

 

10. NOTRANJE KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE 

1. Potrebne informacije prejmem pravočasno in jih 

razumem. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

2. Vedno dobim povratno informacijo od vodje glede 

opravljanja svojega dela. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 

3. Vodje in sodelavci se pogovarjamo sproščeno in 

enakopravno. 
1

1 

3

2 

3

3 

4

4 

5

5 
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DRUGI DEL: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Trditve se nanašajo na vaše osebno zadovoljstvo pri delu. Obkrožite trditev, ki ustreza Vam. 

 

11. V kolikšni meri ste zadovoljni z delovnimi pogoji, kot so oprema, prostori, 

varnost pri delu? 

a)  Nezadovoljen. 

b)  Srednje zadovoljen. 

  c)  Zelo zadovoljen. 

 

12. Kako ste zadovoljni s svojim delom, ki ga opravljate? 

a) Nezadovoljen. 

b) Srednje zadovoljen. 

c) Zelo zadovoljen. 

 

13. V kolikšni meri ste zadovoljni s svojimi sodelavci? 

a)  Nezadovoljen. 

b) Srednje zadovoljen. 

c) Zelo zadovoljen. 

 

14. Kako ste zadovoljni z možnostmi za napredovanje, ki jih imate v podjetju? 

a) Nezadovoljen. 

b) Srednje zadovoljen. 

c) Zelo zadovoljen. 

 

15. Kako ste zadovoljni s svojim nadrejenim? 

a) Nezadovoljen. 

b) Srednje zadovoljen. 

c) Zelo zadovoljen. 

 

16. V kolikšni meri ste zadovoljni s svojo plačo, ki jo prejemate za opravljeno delo? 

a) Nezadovoljen. 

b) Srednje zadovoljen. 

c) Zelo zadovoljen. 

 

 


