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POVZETEK 

Zadovoljstvo zaposlenih je zelo pomembno, saj so zadovoljni delavci tudi uspešni. Trudijo se 

pri svojem delu, so motivirani in tudi bolj pripadni podjetju. A da bi bili delavci res 

zadovoljni, je potrebno ugoditi marsikateri potrebi ter seveda spremeniti dosedanji način 

delovanja, če ta ne prinaša ustreznih rezultatov. Namen magistrske naloge je ugotoviti, kako 

določena področja organizacijske klime vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in kako so 

zaposleni v izbranem podjetju na splošno zadovoljni z delovnim mestom. V teoretičnem delu 

smo se seznanili z organizacijsko klimo in vsemi njenimi dimenzijami. Pozornost smo 

namenili preučevanju in merjenju organizacijske klime v izbranem podjetju. Poleg klime smo 

velik del namenili tudi zadovoljstvu zaposlenih. V empiričnem delu smo s pomočjo 

vprašalnika preverili, kako so zaposleni zadovoljni s svojim delom. Področja, ki so nas 

zanimala, so način vodenja organizacije, notranji odnosi v organizaciji in nagrajevanje ter 

razvoj kariere.  

Ključne besede: dejavniki zadovoljstva, motivacija, odnosi v organizaciji, organizacijska 

klima, vodenje organizacije, zadovoljstvo zaposlenih. 

SUMMARY 

Employee satisfaction is very important, since satisfied employees are also more successful. 

They are trying harder at work, they are motivated and also more belonging to the company. 

But in order to be really satisfied with the workers, it is necessary to accommodate many of 

the needs and, of course, to change the existing mode of operation if it does not produce the 

appropriate results. The purpose of this master's thesis is to determine how certain areas of the 

organizational climate affect the satisfaction of employees and how employees in the selected 

company are generally satisfied with the workplace. In the theoretical part, we became 

acquainted with the organizational climate and all its dimensions. We paid attention to the 

study and measurement of the organizational climate in the selected company. Apart from the 

climate, we also devoted a great deal of work to the satisfaction of our employees. In the 

empirical part, we checked how employees are satisfied with their work through the 

questionnaire. The areas that we were interested in are the way of organizing the organization, 

internal relations in the organization and rewarding and also career development. 

Key words: employee satisfaction, motivation, organizational climate, organization 

leadership, organization relationships, satisfaction factors. 
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1 UVOD 

Pomembna sestavina organizacijskega vedenja je zadovoljstvo, saj vpliva na kakovost 

življenja, motivacijo, vedenje ter na ostala prepričanja in stališča. Pomembno vpliva tudi na 

pojave, kot so absentizem, fluktuacija, delovni spori, zdravje in poškodbe pri delu (Skočir 

2001, 1079). Partnerstvo med zaposlenimi in managementom, ki ob podpori tehnološke 

infrastrukture dosega usposobljenost in motiviranost delavcev za uresničevanje ciljev, pomeni 

zadovoljstvo zaposlenih (Gorišek 2000, 5).  

Pomemben dejavnik zadovoljstva je tudi motivacija (Pogačnik 1997). Armstrong (1991), 

Lipičnik in Možina (1993) pravijo, da sta zadovoljstvo in motivacija povezana. Dejavniki, kot 

so delovni izzivi, pogoji in vsebina dela, samostojnost itd., zaposlene motivirajo in jih, v 

kolikor je cilj dosežen, naredijo zadovoljne. Delo naj bi bilo takšno, da bo motivacija visoka, 

saj se kaže pri rezultatih in v zadovoljstvu delavcev (Lipičnik in Možina 1993, 5). 

Zadovoljstvo ob delu bo imelo na vedenje velik vpliv le takrat, ko bo dovolj visoka tudi 

motivacija (Shields 2007, 46). Landy in Conte (2007, 366) pravita, da vodilni v organizacijah 

še vedno delujejo po načelu, da je zadovoljen delavec tudi produktiven. Nekje znotraj tega pa 

deluje tudi motivacija.  

Največja prednost podjetja so sposobni ljudje z znanjem, ki skupaj z motivacijo predstavljajo 

vir konkurenčne prednosti za podjetje. Pripadnost se zmanjša, če so zaposleni nezadovoljni, 

če ne vidijo možnosti sprememb in če je plača nižja kot drugod. Delavci lahko odidejo, zato je 

podjetjem težko obdržati dobre delavce. Težava se pojavi, ker s seboj vzamejo znanje, 

informacije, včasih tudi posel in partnerje. Zato se morajo podjetja za zvestobo delavcev 

potruditi. Zaposleni morajo najti svoj smisel ter zadovoljiti svoje potrebe in želje, saj bodo 

zadovoljni delavci ostali v podjetju tudi v času krize (Zupan 1999, 40).  

Na to, kakšno bo podjetje v prihodnosti, vpliva več različnih dejavnikov – pozitivna 

psihologija, ključ do uspeha, vrline in veščine človeškega kapitala, model poslovanja in 

vodenja podjetja, vrednote, poslanstvo in vizija, denar ter tudi pozitivna delovna klima. 

Zaključimo lahko, da tako na zadovoljstvo kot na motivacijo vpliva več dejavnikov (Zupan 

1999) 

1.1  Opredelitev raziskovalnega problema  

Namen raziskave je analiza zadovoljstva zaposlenih v okviru določenih področij 

organizacijske klime v izbranem podjetju. Ker pomembno vlogo v organizaciji predstavljajo 

zaposleni, zaradi česar je pomembno, da so ti zadovoljni, saj bodo le tako lahko bili uspešni, 

smo se odločili to področje raziskati v dotičnem podjetju. Tudi Drucker (1909–2005) pravi, 

da so ljudje v organizaciji v primerjavi z drugimi viri edinstven vir. Zato je pomembno, da so 

delavci pri svojem delu zadovoljni. 
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Na zadovoljstvo zaposlenih vpliva veliko različnih dejavnikov. Na nekatere dejavnike 

nimamo vpliva, spet na druge lahko vplivamo. Predvsem na zadovoljstvo vplivajo spodbude, 

pohvale, osebni in profesionalni razvoj, finančno nagrajevanje in priznanje. Nekaterim je 

pomembnejše plačilo, drugim kolektiv, tretjim pa bo dovolj že priznanje. Prepričanja, znanja, 

kazni in nagrade, cilji in vrednote usmerjajo vedenje posameznika v skupini, s tem pa tudi 

vedenje skupin v organizaciji (Weisbord 1987). Weisbord (1987) je opozarjal, da je uspešno 

vodenje organizacije tesno povezano z organizacijsko kulturo. Denison (1990) je razvil 

kontingenčno teorijo organizacijske kulture, ki slednjo opiše preko 4 dimenzij: 

prilagodljivost, vključenost, poslanstvo in doslednost delovanja. 

Posebno velik vpliv na zadovoljstvo ima okolje, v katerem zaposleni delajo. Predvsem so 

pomembni odnosi med sodelavci, nadzor nad delom zaposlenih, organiziranost dela, možnost 

samostojnega dela in možnost napredovanja. Z opravljeno raziskavo želimo ugotoviti, kaj je 

tisto, kar najbolj vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, in kaj od naštetega podjetje že ima 

usvojeno oz. nudi zaposlenim, saj je zadovoljstvo zaposlenih izrazito pozitivno čustveno 

stanje posameznika, ki je rezultat doživljanja dela, pojmovanja ocenjevanja stanja delovnega 

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

(Mihalič 2008).  

Če zaposleni pri svojem delu niso zadovoljni, potem njihova motivacija upada, posledično pa 

tudi uspešnost. Zato bi moral biti cilj vsake organizacije oz. podjetja zadovoljstvo vsakega 

zaposlenega. Z večjim zadovoljstvom zaposlenih se veča tudi motiviranost delavcev, oba 

dejavnika pa imata neposreden vpliv na vse ključne elemente uspešnosti in učinkovitosti v 

podjetju. Poleg zadovoljstva je izredno pomembno tudi znanje o tem, kaj motivira zaposlene 

v podjetju. Zelo težko je sklepati, kaj motivira posameznika, vendar bi to bilo dobro vedeti, 

saj je motivacija psihološki proces, ki se nanaša na vedenje in z njim povezana čustva, misli, 

stališča, pojmovanja, prepričanja in druge psihične vsebine. Zelo pomembna je tudi 

organizacijska klima oz. odnosi in vzdušje v podjetju. Pravzaprav je klima v organizaciji tista, 

ki se osredotoča na medsebojne odnose, usmerjenost organizacije v zvezi z ljudmi, nadzor, 

obvladovanje napak, obvladovanje konfliktov, komuniciranje, odločanje, zaupanje, sistem 

nagrajevanja, prevzemanje tveganj, inovacije in spremembe, torej vedenje ljudi v podjetju 

(Grum Kobal in Musek 2009). 

1.2 Namen in cilji  

Namen naloge je ugotoviti, kako določena področja organizacijske klime vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih, kako so zaposleni v podjetju na splošno zadovoljni z delovnim 

mestom in vsem, kar spada zraven. Prav tako pa je namen ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, 

ki najbolj vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Želimo ugotoviti in analizirati vpliv 

posameznih elementov organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih. Glede na dobljene 

rezultate bomo podali priporočila obravnavani organizaciji. 
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Cilji naloge so naslednji: 

- Ugotoviti, ali so zaposleni v podjetju zadovoljni z delom. 

- Ugotoviti, kakšna je organizacijska klima v obstoječem podjetju. 

- Ugotoviti, kako posamezni elementi organizacijske klime vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih. 

Raziskovalne hipoteze: 

H1: Način vodenja organizacije ima statistično pozitiven vpliv na zadovoljstvo zaposlenih. 

H2: Notranji odnosi v organizaciji imajo statistično pozitiven vpliv na zadovoljstvo 

zaposlenih. 

H3: Nagrajevanje zaposlenih ima statistično pozitiven vpliv na zadovoljstvo zaposlenih. 

H4: Razvoj kariere zaposlenih ima statistično pozitiven vpliv na zadovoljstvo zaposlenih. 

1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

Pri pisanju magistrske naloge bomo uporabili primarne vire, ki jih bomo pridobili z 

anketiranjem zaposlenih, medtem ko osnovo za postavljene hipoteze predstavljajo že narejene 

študije s področja zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu oz. z delom in motivacijo le-

teh.   

V teoretičnem delu bomo predstavili dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, in 

predstavili modele merjenja zadovoljstva. Prav tako bomo pogledali, kaj vpliva na motivacijo 

in kako jo spodbujamo med zaposlenimi. Za pripravo teoretične podlage se bomo poslužili 

domače in tuje literature s pomočjo metod opisovanja in povzemanja. Na tej podlagi smo s 

pomočjo metod analize in sinteze podali teoretične osnove za nadaljnje raziskovanje. 

V empiričnem delu se bomo poslužili metode opisne statistike (predstavili bomo strukturo 

zaposlenih) za analizo podatkov iz anketnih vprašalnikov, in sicer frekvenčne porazdelitve, 

aritmetično sredino in standardni odklon. Analizo oziroma preverjanje hipotez bomo izvedli s 

pomočjo računalniškega programa SPSS. Postavljene hipoteze bomo preverjali z metodo 

regresije v programu SPSS. 

Anketne vprašalnike bomo razdelili med zaposlene v podjetju; zajeli bomo zaposlene v 

proizvodnji in vodstvu. Anketa bo uporabljena izključno za namen raziskave in bo anonimna.  

1.4 Predpostavke in omejitve  

Predvidevamo, da bo odzivnost zaposlenih v podjetju dovolj visoka, da bomo s pomočjo 

analize anket pridobili dovolj podatkov. Predpostavljamo, da se v izbranem podjetju zavedajo 
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pomembnosti spremljanja zadovoljstva zaposlenih in da so zainteresirani za spremembe in 

izboljšave.  

Omejitev vidimo predvsem v smislu nepopolno izpolnjenih anket. Prav tako nam možno 

omejitev predstavlja možnost dajanja socialno zaželenih odgovorov, torej da podatki ne bodo 

realni oz. ne bodo odražali pravega stanja v podjetju. 
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2 ORGANIZACIJSKA KLIMA 

Organizacijsko klimo je težko opredeliti, saj je zelo obsežen pojem, ki ga je težko spraviti v 

samo eno poved. Ravno zato ima vsak avtor svojo definicijo o njej. Od tega, da klima opisuje 

stanje organizacije ali njenih delov, da se organizacija po klimi loči od drugih podjetij, do 

tega, da je klima percepcija ali da gre pri njej za določeno vzdušje (Šraj 2005, 12).  

Leta 1999 so Lewin, Lippitt in While objavili članek o eksperimentalno ustvarjeni socialni 

klimi v fantovskih skupinah, kjer pa niso definirali klime in so uporabili pojem socialna klima 

v navednicah. Se pa to smatra kot začetek preučevanja organizacijske klime, saj je leta 1958 

Aryyris objavil članek, ki govori o klimi v banki, in je v njem klimo definiral podobno, kot jo 

raziskovalci definirajo danes (Schneider, Macey in Ehrhart 1990, 14). 

2.1 Organizacijska klima in kultura 

Schein (1997) organizacijsko kulturo opredeljuje kot deljen sistem vrednot, norm, navad in 

prepričanj članov podjetja, ki nastaja v procesu razvoja podjetja in se izraža skozi načine 

vedenja in razmišljanja v podjetju. Organizacijska kultura se nanaša na deljene vrednote in 

temeljne predpostavke znotraj organizacije, klima pa na deljene zaznave organizacijskega 

okolja (postopki). Klima opisuje, kaj se trenutno dogaja okrog nas oziroma v podjetju, kultura 

pa zajema deljeno interpretacijo in razumevanje dogodkov v podjetju. Kultura je usmerjena v 

preteklost in gradi prihodnost, klima pa je zaznavanje sedanjega stanja (Schein 1997). 

Uspešna organizacija je tista, ki dosega zadosten dobiček, kjer se premoženje veča in raste, a 

tako podjetje potrebuje zadostno količino denarja, saj je denar »gorivo«, ki omogoča, da 

podjetništvo nemoteno teče (Rebernik 2008, 363). Vendar zgolj finančni, kadrovski in 

računovodski podatki niso dovolj za razlago organizacijske uspešnosti oz. neuspešnosti. 

Močna kultura je najpomembnejši vzrok za produktivno in učinkovito organizacijo. Težko je 

reči, katera je primerna kultura, saj te variirajo, vendar je »močna« kultura prisotna tam, kjer 

delavci delijo iste vrednote in je razumevanje organizacije enako (Schnider 1990, 251). Ker 

organizacijska kultura uravnava obnašanje članov, vpliva na tisto vedenje zaposlenih in 

klimo, ki vpliva na gospodarske rezultate – zato se managerji zanimajo za organizacijsko 

kulturo. Vrednote, skupne članom organizacije, so glavne sestavine kulture, ki določajo, 

kakšno vedenje je v določenih okoliščinah pravilno in kakšno ne, zato je sklepanje o vplivu 

organizacijske kulture na gospodarsko uspešnost težavno. Raziskave kažejo, da 

organizacijska kultura (vrednote in norme) lahko na gospodarsko uspešnost podjetja vpliva 

ugodno ali neugodno, odvisno od ostalih dejavnikov v okolju (Kavčič 2003). 

Ljudje in njihova kultura so temelj za povišanje uspešnosti in učinkovitosti, zaradi česar se je 

potrebno strokovno in resno lotiti oblikovanja kulture. Zaposleni delavci se bodo raje vračali 
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na delo, potrebujejo pa razlog, da se trudijo in s tem prispevajo k boljšim odnosom in 

uspešnejši organizaciji (Lipičnik in Mežnar 1998). 

2.2 Opredelitev organizacijske klime 

Kundu (2007, 99) pravi, da iz organizacijske in industrijske psihologije izhaja koncept 

organizacijske klime. Najpomembnejši raziskovalec organizacijske klime z vidika tuje 

literature, Schneider (1990, 384), pa slednjo definira kot zaznavanje dogodkov, postopkov, 

procedur in odnosov v združbi, ki jih lahko nagradimo. Ovsenik in Ambrož (2000, 228) 

pravita, da je organizacijska klima vzdušje v organizaciji, ki ga začutimo že ob prvem stiku z 

zaposlenimi.  

Klima je označena tudi kot percepcija dogodkov, postopkov, procedur in odnosov v podjetju. 

Ti dogodki, odnosi, procedure so rutine, nagrajeno vedenje zaposlenih pa nagrade. Rutine in 

nagrade zaposlenim sporočajo, kaj se ceni v njihovem podjetju (Schneider 1990, 303–308).  

Obstaja več vrst klim (Fernandez in Hogan 2003, po Mihalič 2007, 22):  

- organizacijska klima dosežkov (ključno je, da so cilji doseženi, visoke zahteve, hitre 

akcije, tekmovalnost); 

- organizacijska klima ohranjanja varnosti (osnova je zagotovitev varnosti zaposlitve, 

nadzorovanje, strukturiranost); 

- organizacijska klima kreativnosti (inovacije, kompetentnost zaposlenih, stalen napredek, 

razvoj in rast). 

Organizacijsko klimo razvija organizacija sama, kaže pa nam vsebino in moč prevladujočih 

norm, vrednot, odnosov, občutkov in vedenj članov družbenega sistema, saj je klima 

definirana z delovanjem zaposlenih, ki tvorijo in ustvarjajo organizacijo, istočasno pa 

ustvarjajo specifično ozračje, s katerim se organizacija loči od drugih in vpliva na obnašanje 

zaposlenih (Ivanko in Stare 2007, 121–122). 

Člani vzpostavljajo organizacijsko klimo z odgovorom na dve vprašanji (Ivanko in Stare 

2007): 

- Kako se organizacija obnaša pri vsakodnevnem poslovanju (inovativna, fleksibilna, 

rigidna, dolgočasna)?  

- Katere cilje želi organizacija doseči (količina, stroški, tržni delež)? 

Glede na to, kakšnim politikam, praksam, postopkom in rutinam so člani izpostavljeni, ter 

tudi na podlagi tega, kakšno vedenje je zaželeno (nagrajeno in podprto), člani organizacije 

oblikujejo klimo (Schneider, Brief in Guzzo 1996, 8). 

Način obnašanja ljudi in zaznavanje medsebojnih odnosov, ki se kažeta v zaznavani posledici, 

opredeljujeta klimo. Zaznavana posledica so slabi rezultati organizacije ob neugodni klimi in 
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dobri rezultati ob ugodni klimi. Oseba se lahko prilagodi klimi, če mu ta omogoča boljše 

delovanje, kar je dobro, slabo pa je, če klima škoduje sebi. Takrat se pojavijo upravičene želje 

po spreminjanju klime, kjer se računa na človeško prilagodljivost za vpeljevanje drugačne 

klime (Lipičnik 2002, 199).  

2.3 Tipi oziroma vrste organizacijske klime 

Glede na to, kakšno obnašanje zaposlenih je pomembno za neko organizacijo, so se 

izoblikovala ožja poimenovanja vrst klim, kot so: motivacijska, inovativna, podjetniška, 

raziskovalna, organizacijska in druge vrste klime (Lipičnik 2002, 199). 

Fernandez in Hogan (2003, 38–40) sta glede na to, katere vrednote oblikujejo skupno 

predstavo o tem, kaj je najbolj zaželeno v družabnem življenju, opisala štiri različne vrste 

klim. Te so: 

- Klima dosežkov: ključni so rezultati, nadrejeni so zahtevni in strogi, zaposleni pa 

tekmovalni, saj uspeh pomeni zmago na trgu. Usmerjenost je na agresivni akciji in 

izboljšanju tekmovalnega položaja. 

- Klima ohranjanja varnosti: pomembna sta varnost in nadzor nad sredstvi, ključ je dobro 

utrjena hierarhija. Nadrejeni želijo učinkovito delo, klima pa je formalna in strukturirana. 

Največja nagrada je varnost službe. 

- Klima sodelovanja: zaupanje in predanost sta ključni vrednoti, klima pa je odprta in 

udobna. Nadrejeni podpirajo skupen trud. 

- Klima kreativnosti: znanje in domišljija sta ključna, klima pa vodi k učenju in je 

dinamična. Vodje so zgled podjetništva. Usmerjeni so na hitro rast in pridobivanje 

sredstev. 

Glede na odnos do spreminjanja ciljev, način organiziranja in motiviranja zaposlenih lahko 

klimo delimo še na tri tipe. Ti so (Woodruf 2018): 

- Receptivna klima: kjer je v ospredju doseganje ciljev, zaposleni so nagnjeni k 

spremembam in inovacijam. Ideje prihajajo s stikov z zunanjim okoljem. Odnosi so 

sproščeni in temeljijo na timskem delu. Za inovativnost organizacija skrbi s sistemom 

nagrajevanja, možnostmi dodatnega izobraževanja in napredovanja. Delo in prenos 

informacij sta fleksibilna, saj to omogoča uporaba tehnologije. 

- Konformna klima: za uresničenje ciljev je potrebna stroga disciplina in podrejanje, ne pa 

aktivacija zaposlenih in njihova kreativnost ali potencial. Odnos med zaposlenimi je 

hierarhičen (kontrolni sistem). Avtonomija zaposlenih je majhna (zato ni iznajdljivosti in 

motivacije). Za uspešnost organizacije je odgovorno vodstvo.  

- Reaktivna klima: organizacija stabilnost ohranja z zavračanjem sprememb in vsega 

novega, pri čemer cilji ostajajo enaki in se ne spreminjajo. Organizacija nima stikov z 

zunanjim okoljem, med zaposlenimi pa vladajo pritiski in konflikti. Ne uporablja se nove 
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tehnologije. Zaposleni so do tega načina poslovanja kot tudi do same organizacije 

nezvesti in celo sovražni. 

Iz obnašanja ljudi izhajajo imena ožjega področja klime. Tam, kjer menijo, da jih rešuje 

ustvarjalnost, pozornost posvečajo ustvarjalni klimi, tam, kjer je motivacija slaba, raziskujejo 

motivacijsko klimo, in tam, kjer je vse v redu, se klime niti ne zavedajo, saj je ta trenutna in 

pogojena s trenutnim počutjem delavca ter izhaja iz njegove življenjske nujnosti (Lipičnik 

1998, 74). 

2.4 Dimenzije organizacijske klime 

Dejavniki, ki najbolj vplivajo na raven organizacijske klime, so: delovne razmere 

(nagrajevanje in delovni čas), razpoloženje in odnos managerjev do zaposlenega osebja, 

učinkovito vodenje, ki sloni na jasnih ciljih, organizacijska struktura, ki podpira člana pri 

delu, ne pa ga ovira, in velikost organizacije (ki naj ne bi bila prevelika) (Lipovec 1987, 302–

303). Tisti dejavniki, ki določeno organizacijsko klimo oblikujejo, pa so dimenzije 

organizacijske kulture (Lipičnik in Mežnar 1998, po Ivanko in Stare 2007, 129).  

Najprej je potrebno določiti dimenzijo posamezne organizacijske klime in šele nato 

ugotavljati, ali je ta dimenzija bistvena za klimo ali ne (Lipičnik in Mežnar 1998, 75). 

Vsaka organizacija oz. podjetje je drugačno, zato imajo drugačne prakse in procese ter bo tudi 

nabor dejavnikov oz. dimenzij organizacijske klime različen od organizacije do organizacije. 

V nadaljevanju predstavljamo 12 dimenzij, ki vplivajo na organizacijsko klimo: pripadnost 

organizaciji, organiziranost, poznavanje vizije, poslanstva in ciljev podjetja, strokovna 

usposobljenost in učenje, vodenje, notranji odnosi, razvoj kariere, motivacija in zavzetost, 

notranje komuniciranje in informiranje, odnos do kakovosti, inovativnost in iniciativnost ter 

nagrajevanje (Lipičnik in Mežnar 1998). 

2.4.1 Pripadnost organizaciji 

Gre za to, kako posameznik doživlja svojo organizacijo v okolju, saj si zaposleni o 

organizaciji, kjer delajo, izoblikujejo svoja mnenja o varnosti zaposlitve, ugledu, ki ga ima 

podjetje, ter o odnosu zaposlenih do podjetja. Za zadovoljstvo zaposlenih je pomembno in 

potrebno skrbeti zato, ker je zadovoljen zaposleni pripaden organizaciji. Sama pripadnost 

podjetju se kaže na treh področjih, ki se nanašajo na odnos do podjetja, v katerem je 

posameznik zaposlen. Ta tri področja so: posameznik sprejema organizacijo, kot je, in 

verjame v njene vrednote ter cilje; da želi več, kot od njega zahteva delovno mesto – prispeva 

v dobrobit organizacije; da želi tudi v krizni situaciji ostati njen član (Armstrong 1991, 181). 
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Po eni izmed teorij je pripadnost definirana kot psihološka vez med zaposlenim in njegovo 

organizacijo, zaradi katere je manj verjetno, da bo zaposleni prostovoljno zapustil 

organizacijo (Mayer 1994, po Mesner Andolšek in Štebe 2011, 855). Ta opredelitev vključuje 

tri dimenzije oz. elemente pripadnosti, ki so pravzaprav psihološka stanja, ki jih zaposleni 

doživljajo v različnih obsegih in različno močno. Te tri dimenzije so čustvena, kontinuirana in 

normativna pripadnost, ki je posledica družbenih in moralnih norm. Omenjeni model je 

najbolj empirično preizkušen in pravi, da zaposleni z visoko normativno pripadnostjo ostanejo 

v podjetju po moralni dolžnosti, zaposleni z visoko čustveno pripadnostjo ostanejo v podjetju 

zato, ker tako hočejo, zaposleni z visoko kontinuirano pripadnostjo pa ostanejo, ker morajo. 

Pripadnost se tukaj nanaša na čutenje/zaznavanje posameznika glede na celotno podjetje, ne 

pa glede na konkretno delo (Mesner Andolšek in Štebe 2011, 855). 

Zaposleni mora čutiti soodgovornost ter se zavedati, da je pomemben člen organizacije. Torej 

mora postati sodelavec in ne biti zgolj delavec, saj v tem primeru nima interesa za podjetje in 

ga niti ne more imeti. To pomeni, da morajo interesi zaposlenega in delodajalca iti v isto smer 

(Armstrong 1991). 

2.4.2 Organiziranost 

Organiziranost je ključna dejavnost v izvajanju načrtov in je tudi priprava za uresničevanje 

načrtov. Tu v tej fazi oz. procesu se določi naloge, izvajalce, delovne pripomočke, material, 

čas, zaporedje, itd. na individualni ali skupinski (ekipni) ravni v ustrezni organizacijski celoti. 

V procesu organiziranja je potrebno opredeliti odgovornost za delo in pristojnost ter 

kompetentnost oseb v procesu organiziranja (Možina 1994, 4). 

Dimenzija opredeljuje področje organiziranosti v podjetju ter se kaže v tem, da zaposleni 

vedo, kaj se pričakuje od njih, da so zadolžitve v podjetju jasno opredeljene, da zaposleni 

razumejo svoj položaj v organizaciji itn. (Your Article Library 2019). 

2.4.3 Poznavanje vizije, poslanstva in ciljev podjetja 

V tej dimenziji se poskuša ugotoviti, ali ima organizacija izoblikovano poslanstvo, cilje in 

vizijo podjetja, ter ugotoviti, ali so cilji organizacije posameznih oddelkov realni in jasni ter 

ali jih zaposleni doživljajo oz. dojemajo kot svoje. Med drugim se ugotavlja tudi, ali poleg 

vodij pri zastavljenih ciljih sodelujejo tudi zaposleni  (Your Article Library 2019). 

Bistvo poslovanja podjetja določa poslanstvo. Obravnava temeljne vrednote in prepričanja ter 

prihodnost poslovanja na način, da loči podjetje od vseh drugih. Idealizirana, želena slika 

podjetja v prihodnosti je vizija. Njen namen je na eni strani prikazati uresničljive cilje, na 

drugi strani pa mora motivirati zaposlene, da se trudijo za doseganje in uresničitev ciljev 

(Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 128–135). 
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Bistvo poslanstva je v nenehnem razmišljanju o pričakovanjih različnih udeležencev in kako 

jim podjetje najbolj služi, hkrati pa bistvo usmerja delovanje podjetja. Iz bistva izhajata vizija  

in cilji poslovanja. Vsako podjetje (zlasti tista v krizi) potrebuje vizijo – sliko mogočega in 

želenega stanja. Vizija tako motivira kot predstavlja usmeritve (Rozman in Kovač 2012, 148, 

167). Svoje delovanje ljudje usmerjamo z cilji. Delovanje se pričenja z postavljanjem le-teh in 

se zaključi z njihovim doseganjem. Če želimo, da delovanje postane trajno, moramo nenehno 

postavljati raznolike cilje (Rozman 2000, 56 ).  

2.4.4 Strokovna usposobljenost in učenje 

Učenje oz. izobraževanje je dolgotrajen in načrtovan proces razvijanja znanj, navad in 

sposobnosti, ki posamezniku omogočajo vključitev v družbeno življenje in delo ter oblikujejo 

znanstveni pogled na svet. Proces razvijanja sposobnosti, ki jih posameznik potrebuje pri 

opravljanju nekega konkretnega dela v okviru določene dejavnosti, je usposabljanje. Učeča se 

organizacija postaja nujnost, saj organizacija skozi učenje spoznava procese znanja stanja v 

okolju ter se jim prilagaja. Učenje v organizaciji je poleg nenehnih sprememb v okolju 

pomembno tudi zaradi izboljšanja sposobnosti opravljanja nalog s ciljem, da bi se dela in 

naloge opravljale brez napak in pomanjkljivosti, in zaradi uvajanja bodočih sodelavcev v 

organizacijo. Učenje poteka z opazovanjem (drug od drugega) in posnemanjem ter 

spreminjanjem lastnega vedenja po vzoru in posnemanjem vedenja drugih (Tavčar 2002, 

219). 

Usposobljeni in izobraženi delavci, ki so pripravljeni razvijati svoje sposobnosti, so 

pomemben element, s katerim se povečuje vrednost organizacije, znanje pa je ključni 

dejavnik konkurenčne prednosti, česar bi se morali zavedati v vsaki organizaciji. Sem spadajo 

trditve, da so se zaposleni zmožni učiti in se učijo od drugih ne glede na starost, spol, delovno 

dobo in položaj, da so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo, in da organizacija 

nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljeno delo ter hkrati upošteva želje zaposlenih. 

Usposabljanje je proces razvijanja in pridobivanja specifičnih znanj, sposobnosti, veščin, 

navad in drugih kompetenc, ki jih zaposleni potrebuje pri učinkovitem in uspešnem 

opravljanju del in nalog v okviru delovnega mesta in v okviru svoje dejavnosti na področju, 

na katerem v organizaciji dela (Mihalič 2006, 190) 

Glavne prednosti usposabljanja in učenja so povečanje produktivnosti in kvalitete dela, manj 

nestrokovnih napak in manj nesreč pri delu, boljše in hitrejše uvajanje novih metod dela, 

manjša potreba po nadzoru delavcev, povečanje inovativnosti in samostojnosti ter večje 

zadovoljstvo pri delu in s tem manj fluktuacije in absentizma. Danes podjetja namenjajo 

usposabljanju veliko sredstev, saj vedo, da je konkurenčnost ključni dejavnik. Vse manj se 

pojavljajo klasična predavanja in seminarske naloge, vse več pa je problemskih oz. projektno 

zastavljenih delavnic, simulacij in usposabljanja na delovnem mestu. Nova IKT-tehnologija 

omogoča vse več novih učnih metod, med drugim tudi učenje na daljavo (Zupan 1999). 
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2.4.5 Vodenje 

Obstaja veliko definicij vodenja, a nekako bi lahko strnili, da je vodenje proces, s katerim 

posameznik poskuša vplivati na organizacijske člane z namenom, da naredijo tisto, kar si ta 

zaželi (Vecchio 2000, 148). Pri vodenju je potrebno upoštevati specifiko situacije in cilja 

vodenja ter ljudi, ki se jih vodi, vodenje pa je potrebno prilagajati organizacijskemu in 

družbenemu kontekstu. Velikokrat se vodje ne zavedajo, kolikšen vpliv imajo na zaposlene, s 

tem pa tudi na celotno vzdušje v skupini. Vodje lahko s podporo, vzpodbujanjem občutka 

pomembnosti in zaželenosti, s spodbujanjem pozitivnega vzdušja in optimizma pomembno 

zvišajo produktivnost zaposlenih (Kanjuo-Mrčela in Vrčko 2007, 464–465). 

Tukaj nas zanima, koliko so zaposleni samostojni pri opravljanju dela, kakšna je 

komunikacija med vodjami in zaposlenimi glede rezultatov dela. Ugotavlja se, ali nadrejeni 

sprejemajo pripombe na svoje delo, ali spodbujajo zaposlene k sprejemanju večje 

odgovornosti za njihovo delo. Pomembni so odnosi med zaposlenimi in vodstvom. Ena 

temeljnih nalog managerjev je vodenje, saj morajo usmerjati, motivirati in vplivati na 

zaposlene, da ustrezno opravijo in opravljajo svoje naloge, in da z delom in poslovanjem 

dosegajo cilje podjetja in pozitivne rezultate (Kralj 2003, str. 443). Način oz. stil vodenja zelo 

vpliva na organizacijsko klimo in na njeno oblikovanje. Ker ima vsak vodja svoj način 

vodenja, obstajajo različni slogi vodenja. Med participativnim in avtokratskim slogom 

vodenja obstaja še široka paleta izbora ostalih možnih stilov vodenja. Izbira med njimi je 

odvisna tako od okoliščin, v katerih vodenje poteka, kot do managerjevega pogleda na ljudi. 

Ker je veliko odvisno od samih situacij, največkrat govorimo o situacijsko pogojenih načinih 

vodenja. To pomeni, da pri oblikovanju organizacije pustimo toliko svobode, da je možna 

izbira različnih oblik vodenja glede na trenutno stanje v okolju. Specifične značilnosti, kot so 

kompleksnost, razvita delitev dela, koordinacija aktivnosti in funkcij ter jasno določene vloge, 

so značilne za vsako podjetje in vplivajo na naravo vodenja v podjetju. Vodje uporabljajo tisti 

stil vodenja, za katerega menijo, da je najboljši, vendar pa je uspešno vodenje tisto, s katerim 

nadrejeni (vodja) dosega ali presega zastavljene cilje podjetja. V vsaki organizaciji mora 

vodstvo postati podjetnik v smislu vodenja in prave inovativne organizacije (Tavčar 2002, 

219). 

2.4.6 Notranji odnosi 

Koordinirano delo večjega števila zaposlenih je pogoj, da neka organizacija dobro deluje. Ko 

skupina zaposlenih poskuša uresničiti zadane naloge in doseči postavljene cilje, oblikuje 

določene odnose. Glede na pomembnost za zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji so notranji 

oz. medosebni odnosi v podjetju eden izmed najpomembnejših dejavnikov. V organizaciji je 

pomembno ustvarjati odnose sodelovanja, ti odnosi pa so odvisni od stopnje razvitosti 

demokracije, od delovne in kulturne ravni ter od osebnosti posameznikov v podjetju. V 

kolikor želimo navezovati, razvijati in ohranjati zadovoljujoče medosebne odnose, moramo 
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poznati nekaj temeljnih sposobnosti. Te pa so: medsebojno poznavanje in zaupanje, 

komuniciranje, medosebno sprejemanje in potrjevanje ter konstruktivno reševanje konfliktov 

v zvezi z odnosom (Možina 2002, 23–28). V primerno oblikovani delovni skupini, ob 

spremljanju dogajanja med sodelavci in razreševanju napetosti, ki se pojavljajo vsakodnevno, 

nastajajo dobri medosebni odnosi. K temu pripomorejo predvsem dobri vodje, ki so usmerjeni 

v ljudi, se vsak dan posvečajo zaposlenim, njihovim težavam in dosežkom in ne le tehničnim 

vprašanjem dela (Šraj 2005, 23). 

Notranji odnosi izvirajo iz nas samih, iz naših osebnih lastnosti in so usmerjeni na druge. V 

delovnem okolju so medosebni odnosi pomembni za izpolnjevanje delovnih in poslovnih 

nalog, za doseganje ciljev organizacije, za ustvarjanje in razvoj delovne etike kot tudi morale 

in za humanizacijo človeka in njihovega dela. Odnosi med zaposlenimi nastajajo bodisi 

institucionalno bodisi spontano ali pa na oba načina hkrati in se tako pojavljajo kot 

sodelovalni odnosi (Možina 2002). 

V tej fazi nas zanimajo odnosi med zaposlenimi – ali si ljudje zaupajo in pomagajo, 

sodelujejo ali pa bolj tekmujejo. Zanima nas tudi, ali se ceni delo drugih sodelavcev in ali se 

konflikti rešujejo v skupno korist (Možina 2002). 

2.4.7 Razvoj kariere 

Razvoj kariere je niz aktivnosti v vseživljenjskem procesu razvijanja kariere. Razvoj kariere 

navadno pomeni razvijanje kariere v intra-organizacijskem ali inter-organizacijskem 

scenariju. Vključuje razvoj novih veščin, napredovanje na višje položaje, menjavo služb oz. 

mest v isti organizaciji, prehod v drugo organizacijo ali ustvarjanje lastnega posla (Mba 

sKOOL, 2011–2019). Tista osebna prizadevanja, ki jih posameznik naredi, da uresniči svoj 

osebni karierni načrt, imenujemo razvoj kariere. Prav tako se pojem nanaša na praktično 

uresničevanje poklicnih načrtov. Prizadevanja, ki jih posameznik vloži v uresničitev ciljev, so 

lahko podprta s strani kadrovskega oddelka v podjetju ali pa jih posameznik naredi sam brez 

pomoči organizacije (Werther in Davis 1987 v Cvetko 2002, 270). Razvoj kariere zajema 

mnogo dejavnosti, ki jih posameznik postavi, da doseže cilje (Cvetko 2002, 49).  

Razvoj kariere je poleg zaposlenega v veliki meri odvisen še od samega okolja, v katerem 

posameznik dela, od neposredno nadrejenih, sodelavcev ter drugih internih in eksternih 

deležnikov. Pomembno vlogo pri načrtovanju kariere imajo managerji, saj so oni tisti, ki 

zastopajo razvojno pot organizacije. Posameznikom naj bi pomagali oblikovati njihovo 

kariero ter istočasno skrbijo za svojo (Mihalič 2006, 200). 

Razvoj kariere pomaga pridobiti in zadržati sposobne ljudi in jim zagotavlja osebno rast in 

razvoj ter zagotavlja, da so na voljo potrebna znanja. Pri tej dimenziji je potrebno uskladiti 
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cilje posameznika in organizacije ter upoštevati pričakovanja obeh (Rozman, Kovač in 

Koletnik 1993, 199–200). 

Spodaj navajamo cilje, ki naj bi jih organizacije upoštevale pri oblikovanju kariere. Ti so 

(Rozman, Kovač in Koletnik, 1993):  

- pomagati zaposlenim ugotoviti zmožnosti in močna področja za sedanje in prihodnje 

delo, 

- združiti in približati cilje organizacije z osebnimi cilji, 

- načrtovati vidno napredovanje v vseh smereh in razvijati nove smeri kariere, 

- spodbujati tiste zaposlene, ki na svoji poklicni poti že nekaj časa ne napredujejo, 

- zaposlenim dati možnost, da bodo razvijali svojo kariero in tudi sebe, 

- pridobiti koristi za organizacijo in posameznega zaposlenega, ki so vzajemne … 

Vsak posameznik si pri sebi želi uresničiti začrtane cilje oz. želje: v poklicni sferi si želi 

napredovanja, saj napredovanje navadno spremljajo višja plača, ugled in samopotrditev 

(Rozman, Kovač in Koletnik, 1993)  

2.4.8 Motivacija in zavzetost 

Obstaja veliko število motivacijskih teorij, zaradi česar obstaja tudi večje število definicij. 

Nenehen spodbujevalen proces osmišljanja osebnega delovanja, poslovnega življenja in 

doživljanje zadovoljstva, ki ga omogoča ustvarjalnost v podjetju, je motivacija. Ustvarjalno 

delo je naravnano k uspešnosti, osebnostni in strokovni rasti zaposlenih ter prispevkom 

posameznikov in skupin k odličnosti (Mayer 1994, 18).  

Vsi težimo k temu, da se približamo zadovoljstvu in izognemo nezadovoljstvu. Glede na 

posameznikove potrebe in vrednote nastaja motivacija. Dober vodja pomaga pri spremembi 

potreb po osebnem uspehu v željo po pridobivanju občutka, da pomaga podjetju dosegati 

želene cilje. Velika motivacija ima za posledico velika pričakovanja, velika razočaranja pa so 

posledica nezadostnih pridobitev. Če ljudje niso motivirani, ne morejo opraviti nobene naloge 

ter istočasno niti zadovoljiti svojih potreb. Zato mora delo zaposlenim predstavljati izziv 

(Merkač Skok 2005, 195). Ravno zaradi navedenega ljudem ne bi smeli obljubljati stvari, ki 

jih ni možno izpolniti, ter v njih gojiti napačnih pričakovanj (Lipičnik in Možina 1993, 44). 

Obljubljati je potrebno uresničljive cilje in ne vedno govoriti »še malo je treba«, saj zaposleni 

več ne verjamejo in postanejo nemotivirani (Grubiša 2001, 138–139). 

Spodbujanje delavcev z določenimi sredstvi, da bodo učinkoviti in da bodo brez prisile 

opravili dane naloge oz. delovali v smeri določenih ciljev organizacije, je motiviranje (Uhan 

1989, 12). Motivacijo delavcev za delo lahko povišamo z ustreznim preoblikovanjem dela, 

kar izboljša delovne rezultate ter istočasno poveča zadovoljstvo delavcev. Tisti delavec, ki je 
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zadovoljen, je tudi bolj dovzeten za motivatorje, s katerimi se ga spodbuja k delu – veliko bolj 

kot nezadovoljen delavec (Možina 1999, 5). 

Poznamo določene oblike motivacije, in sicer pozitivno ali negativno oz. zadovoljujočo ali 

jalovo (Kim 2001, 15). 

Z vidika organizacije ima motivacija dva pomena, in sicer (Treven 1998, 106):  

- Motivacijo lahko opredelimo kot eno izmed mnogih strategij managementa, saj ta za 

management predstavlja pomembno dejavnost, s katero poskušajo zaposlene prepričati, 

da bo organizacija z njihovim delom dosegla želene rezultate. Naloga vodje je v tem 

primeru motivirati zaposlene, da bodo delo bolje opravljali. 

- Drugi pomen je psihološki koncept, ki opredeljuje notranje in mentalno stanje 

posameznika. 

Poznamo tako materialno kot tudi nematerialno motivacijo. Pri prvi gre za materialne dobrine 

oz. denarne nagrade (plača, ure, pisala, računalniki, itd.). Pri tej motivaciji lahko izboljšamo 

finančno stanje posameznika. Denarna nagrada je še vedno pomemben motivator (Mihalič 

2006, 217). Pri drugi oz. nematerialni nagradi gre za pohvale, priznanja in tudi tekmovanja. 

Ta pristop naj bi bil pomembnejši, vendar sta oba dva pomembna in ju je težko ločiti, saj je že 

bilo ugotovljeno, da če enega zanemarimo ali spodbujamo, ne dosežemo pričakovanih 

učinkov (Florjančič in Paape 2002, 101). 

Obstaja 9 zakonitosti motivacije (Denny 1997, 17–29): 

- za motiviranje moramo biti motivirani, 

- za motiviranje je potreben cilj, 

- ko enkrat vzbudimo motivacijo, ta ne traja dolgo, 

- za motiviranje je potrebno priznanje, 

- soudeležba motivira, 

- to, da vidimo, da napredujemo, nas motivira, 

- izziv nas motivira samo, če imamo možnost za zmago, 

- vsakdo ima motivacijsko varovalko in 

- pripadnost skupini motivira. 

Motivacija je notranja potreba, ki jo zadovoljujemo s pomočjo zunanjih dejavnikov. Gre za 

tristopenjski proces, kjer se najprej pojavi notranja potreba, sledita ji vedenje in delovanje, ki 

teži k zadovoljitvi potrebe, in nenazadnje sledi rezultat, ki se kaže v zadovoljeni potrebi oz. 

doseženem rezultatu. V kolikor so ljudje motivirani, je s tem delo opravljeno kakovostnejše in 

v predvidenih rokih, ljudje radi opravljajo svoje delo in se čutijo koristne, ljudje bodo bolj 

trdo delali, izvedbo dela spremljajo za to zadolženi posamezniki in ni potrebe po dodatnem 

nadzoru, zavest pa bo visoka, kar bo v delovnem okolju ustvarilo odlično ozračje (Keenan 

1996, 62–63). Motiviran človek je tudi močan, saj sta motivacija in moč tesno povezani med 

seboj (Denny 1997, 9). 
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2.4.9 Notranje komuniciranje in informiranje 

V človeški družbi ima komunikacija več funkcij, in sicer ta omogoča zasebne, poslovne in 

ostale odnose med ljudmi in deli družbe, omogoča prenos družbene dediščine ter hkrati 

posamezniku omogoča spoznavanje in spremljanje dogajanja v okolju. Vplivati na obnašanje 

posameznikov je bistvo komuniciranja, naloga tega v organizaciji pa je, da bodo zaposleni 

delovali in stremeli k doseganju ciljev organizacije. Zagotavljanje izmenjav informacij, ki so 

potrebne v neki organizaciji z namenom doseganja ciljev te organizacije, je pravzaprav namen 

organizacijskih komunikacij (Florjančič in Ferjan 2000, 16). 

Da bi bilo doseženo učinkovito komuniciranje v organizaciji, je potrebno zadostiti določenim 

pogojem, ki so (Ferjan 1998, 42): 

- tehnični (ustrezen komunikacijski kanal), 

- organizacijski (metode komunikacije zagotovi organizacijska kultura), 

- psihološki in 

- drugi. 

V organizaciji obstajajo trije tipi komuniciranja (Ferjan 1998, 44): 

- motivacijski tip (namen je spodbuditi k dosegi nekega cilja), 

- situacijski tip (informacija, ki daje nekaj v vednost) in 

- inštrukcijski (pokaže, kako opraviti neko nalogo). 

Komunikacija ima tako vsebinski kot odnosni vidik, zato v organizacijah preučujemo 

»komunikacijsko udobje«, ki je pomembno oz. mora v organizaciji biti zagotovljeno, če si 

želimo, da bi v organizaciji z nekom dlje časa kakovostno komunicirali. Poleg 

komunikacijskega udobja je izrednega pomena še svoboda (Ferjan 1998, 44–45). 

Namen komunikacij v organizaciji je izmenjava potrebnih informacij, da bi bili doseženi cilji 

organizacije.V podjetjih imamo dva procesa komuniciranja (Ferjan 1998, 42): 

- informacije navzdol, ki so namenjene napotkom za delo za razumevanje delovne naloge, 

informacije o organizacijskih postopkih in praksi, sporočanju ocen podrejenim o 

njihovem delu in informacijam ideološke narave; 

- informacije navzgor, ki vsebujejo poročila o delu, doseženih rezultatih in problemih pri 

delu, vprašanja za pojasnila delovnih operacij, postopkov, ter poročila o aktivnostih 

drugih. 

Tisto komuniciranje, ki dosega zastavljene cilje, je uspešno. Pomembno je, kako se sprejema 

informacije in se jih razlaga. Potrebni sta obe strani (oddajnik in prejemnik) ter 

komunikacijski kanal (pot, po kateri sporočilo potuje). Komuniciranje je najbolj učinkovito 

takrat, ko je čim manj motenj in šumov. Na komuniciranje poleg vsega naštetega pomembno 

vplivajo še odnosi med udeleženci, zavzetost le-teh za zadevo, obravnavano v komunikaciji, 
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samostojnost udeležencev pri delu ter naravnanost le-teh v skupno urejanje zadev (Možina, 

Tavčar in Kneževič 1995, 85). 

2.4.10  Odnos do kakovosti 

Vpeljava standardov kakovosti, kot so ISO-standardi, so za konkurenčnost podjetja nujna, saj 

kakovost za podjetja predstavlja konkurenčno prednost in nujnost, ker trendi v svetu in 

zakonske zahteve določajo vse strožje kakovostne in ekološke kriterije (Zupan 2001 v 

Černetič 2007)  

Zupan 2001 (v Černetič 2007, 299) pravi, da se vse bolj uveljavlja program celovitega 

obvladovanja kakovosti oz. TQM (Total Quality Management), ki v središče postavlja 

zaposlene, saj ravno oni lahko najbolj prispevajo k zagotavljanju kakovosti in odpravljanju 

napak.  

S to dimenzijo se preverja, ali se zaposleni čutijo odgovorne za kakovost svojega dela in ali 

prispevajo k doseganju standardov kakovosti. Preverja se, ali imajo oddelki jasno zastavljene 

cilje kakovosti in ali sta kakovost dela in količina enako pomembni. Ugotavlja se tudi odnos 

zaposlenih do drugih  sodelavcev in oddelkov (Your Article Library, 2019). 

Pri kakovosti morata biti notranji in zunanji vidik usklajena. To pa zahteva ustrezno povezavo 

poslovnih funkcij, ki sodelujejo pri zagotavljanju kakovosti. Učinkovit sistem kakovosti lahko 

vpliva na znižanje stroškov poslovanja in doseganja višjih prodajnih cen z bolj kakovostnimi 

izdelki. Vse to pa omogoča povečanje konkurenčnosti nekega podjetja: pripraviti ljudi do 

tega, da opravljajo bolje vse tiste stvari, ki koristijo podjetju in bi jih morali opraviti v vsakem 

primeru čisto vsi – od najvišjega vodstva do slehernega delavca v podjetju. To pomeni 

zagotavljanje kakovosti, ki obsega vse planirane in sistematične dejavnosti, potrebne za 

pridobitev primernega zaupanja, da bo proizvod izpolnjeval predpisane zahteve. Proizvod in 

njegova kakovost ne smeta biti prepuščena naključju, temveč mora biti rezultat prizadevanj 

vseh, ki so neposredno ali posredno vključeni v poslovanje podjetja (Rusjan 1999, 267).   

2.4.11 Inovativnost in iniciativnost 

Inovativnost in inovacije so stvar vseh zaposlenih poleg vodstva, zato naj bi predloge 

izboljšav predlagali vsi. Pri tej dimenziji ocenjujemo ozaveščenost zaposlenih o pomenu 

inovativnosti. Inovativnost je po Druckerju (1998, 37) dejanje, ki spreminja potencial stvari 

ali procesa, ki je nova ali že poznana stvar, vendar smo ji dodali novo vrednost. Pri 

inovativnosti lahko gre bodisi za družbeni ali tehnični pojem, katere glavna značilnost je v 

tem, da družba ali sistem v katerem inovativnost obstaja dela svari na drugačen način od že 

obstoječega (Drucker 1998, 37). 
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Pri inovaciji gre za praktično uporabo idej, ki se jih lahko uporablja v procesu dodajanja 

vrednosti nekemu izdelku ali storitvi z namenom, da bi bolj učinkovito dosegli cilje sistema. 

Zmožnost podjetja za pravočasno ustvarjanje inovacij zasnovanih na poznavanju 

razpoložljivih znanosti ter pretvarjanje le teh iz inovacij v inovacije (invencij v inovacije) 

skozi nove izdelke ali storitve z lastno inovacijsko zmogljivostjo imenujemo inovacijska 

sposobnost. Pri inovacijah je potrebno imeti določeno strategijo, potrebno je upoštevati 

trženjske vidike kot so razumevanje kupčevih potreb, oglaševanje, naravo konkurence, itd. 

Potrebno pa je upoštevati tudi upravljavske vidike, ki naj bi omogočili razvijanje in vpeljavo 

inovacij na trg. V organizacijah je pomembno, da prevladuje takšna klima, ki vzpodbuja 

kreativnost ter posameznike, da njihove ideje lahko napredujejo tako, da jih kolektiv in 

nadrejeni podpirajo in opogumljajo (Majaro 1992, 6). 

Danes podjetja posvečajo precej pozornosti inovativnosti zaposlenih, saj sta od novosti in 

uvajanj izboljšav odvisna konkurenčnost podjetja, s tem pa dolgoročni uspeh. Od Schumpetra 

naprej sodobna ekonomija govori o inovacijah kot o ekonomskih spremembah in rezultatih 

podjetniškega delovanja, ki pomenijo spremembo produkcijske funkcije (Zirnstein in Franca, 

2008, 60). Proces inovativnosti se dogaja v podjetju ali v mislih zaposlenega, je pa ena od 

lastnosti po kateri se nova stvar razlikuje od drugih ne glede na to kaj je rezultat tega procesa 

(Bračun in Štempihar 2011, 21). Evropska unija je sprejela definicijo, ki pravi, da je 

inovativnost uspešna proizvodnja, prilagoditev in izraba novosti na ekonomskem in socialnem 

področju. Inovativnost je novost, ki prinaša koristi (Zirnstein in Franca 2008, 60). 

2.4.12  Nagrajevanje 

Tukaj se postavlja vprašanje, kako nagraditi ljudi v skladu z njihovo pomembnostjo za 

organizacijo. Nagrade navadno delimo na finančne in nefinančne (Lipičnik in Mežnar 

1998,191). Lipičnik in Mežnar (1998, 191) pravita, da sistem nagrajevanja pomeni usklajeno 

politiko, procese in prakso neke organizacije, da bi nagradila svoje zaposlene glede na njihov 

prispevek, zmožnosti in pristojnosti in tudi glede na njihovo tržno ceno. Podjetja oblikujejo 

sistem nagrajevanja v okviru filozofije nagrad, strategije in politike. Sistem vsebuje dogovore 

o procesih, praksi, strukturi in postopkih, ki določajo tipe in ravni plač, ugodnosti pri delu in 

druge oblike nagrad. 

Tu preučujemo razmerje med plačami v podjetju, vrednotenje uspešnosti po zastavljenih ciljih 

in standardih in stimuliranje bolj obremenjenih. Zanima nas tudi, ali v primeru slabo 

opravljenega dela sledi ustrezna kazen oz. graja. Kako sistem nagrajevanja vpliva na vedenje 

posameznikov je področje, ki mu je potrebno nameniti posebno pozornost. Najboljša nagrada 

uspešnim posameznikom je to, da jim še naprej omogočimo uspešnost (Zupan 1999, 7). Ko 

govorimo o nagradah, običajno mislimo na plačo, ki pa vključuje tudi plačilo za uspešnost, 

nagrade in ugodnosti. Poleg plače pa lahko veliko dosežeta tudi pohvala, izrečena v pravem 

trenutku, ter priznanje oz. nagrade za dobro opravljeno delo, saj vse to spodbuja posameznika. 
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To je učinkovito orodje vodenja, ker tako nagradimo takoj po dosežku, s čemer je vez med 

nagrado in vedenjem zaposlenih jasna. Poleg tega omenjene metode (pohvala, priznanje, 

nagrada) ne predstavljajo velikega finančnega stroška. Uporaba zgoraj naštetih metod je 

odvisna od kulture podjetja in ustvarjalnosti tistih, ki jih uporabljajo. Možna je uporaba 

različnih vrst nagrad, najbolj priljubljene pa so denarne. Na njih se posamezniki hitro 

privadijo ter postanejo čez čas samoumevne, tako nagrajenci za vsako naslednjo nagrado 

samodejno pričakujejo višji znesek. Ostale materialne nagrade so tudi računalniki, poslovni 

kovčki, telefoni, plačilo različnih izobraževanj itd. Učinkovite pa so tudi nematerialne 

nagrade, kot je pohvala, bodisi ustna ali pisna, saj zaposlene spodbuja ter pokaže, da podjetje 

ceni njihovo delo. Dejstvo pa je, da dolgoročno samo pohvale brez denarne nagrade ne bodo 

naletele na dober odziv, zato je smotrna uporaba tako enih kot drugih (Zupan 1999, 208–213). 

Nagrada ima največjo moč takrat, ko odseva želje in potrebe nagrajenca in je darilo. Zato 

mora vsako podjetje razviti svoj način, s katerim nagrajevanje poveže s svojo kulturo, 

načinom dela in poslovnimi potrebami (Zupan 1999).  

2.5 Proučevanje in merjenje organizacijske klime 

Kadar nas zanima, kakšna je klima v neki organizaciji, jo začnemo proučevati. Lipičnik 

(1998, 75) pravi, da preučevati klimo oz. jo preučiti pomeni ugotoviti njene značilne 

dimenzije, vzroke za njen nastanek in posledice, ki jih ima na vedenje ljudi oz. uporabo 

njihovih zmožnosti.  

Nekateri avtorji ponujajo napotke za ugotavljanje organizacijske klime. Tako tudi Lipičnik 

(1998, 76) navaja naslednje napotke: 

- Ugotoviti, kateri so tisti posamezniki v podjetju, katerih stališča v organizaciji nekaj 

pomenijo. 

- Dobro je preučiti te ljudi in ugotoviti njihove cilje in taktiko ter šibke točke. 

- Pomembno je analizirati ekonomske »težave« oz. dileme, s katerimi se podjetje srečuje 

pri odločanju o svoji politiki. 

- Preučiti zgodovino podjetja s poudarkom pozornosti na poklicni karieri njihovih vodij. 

- Sestaviti celotno sliko tako, da izluščiš skupne imenovalce, in ne zgolj z sestavljanjem 

delcev. 

Na osnovi teh napotkov dobimo neke rezultate, ki so odlični za nadaljnje razprave, v katerih 

se razišče pomen napotkov za poslovno politiko in razišče alternative za praktično realizacijo 

sprememb. Preden začnemo spreminjati neustrezno klimo, jo je potrebno preučiti. Klima pa ni 

ustrezna oz. je nezaželena takrat, ko se pojavlja nezaželeno vedenje ljudi, kar pomeni, da se ti 

ne obnašajo v skladu s pričakovanji in potrebami, ter je za tako obnašanje krivdo potrebno 

iskati tudi v neustrezni klimi. Slednja se ugotavlja s preučevanjem njene značilne dimenzije, 

vzrokov za nastanek te dimenzije in posledic, ki jih ima vedenje ljudi. Pri proučevanju klime 
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se opazi, da je ta vedno prisotna in vse dimenzije (ki izražajo klimo) so vedno navzoče. 

Zanima nas, katere dimenzije so nam pomembne, zaradi česar moramo posamezne dimenzije 

predpostavljati in ugotoviti, kaj se z njimi dogaja, da lahko sklepamo o tistem delu klime, ki 

nam je pomemben. Namreč, če ljudje dostikrat reagirajo na določeno dimenzijo klime, potem 

lahko predvidevamo, da so njihove reakcije res pod vplivom teh dimenzij, ki vzbujajo 

neželeno obnašanje (Lipičnik 2002, 200–201). 

Vodilo in osnovna predpostavka pri preučevanju klime v določeni organizaciji je doživljanje 

neke situacije s strani posameznika. Človeško vedenje je namreč rezultat njegovega delovanja 

in situacije, v kateri deluje. Klima se torej ugotavlja na podlagi doživljanja situacije s strani 

posameznikov. Vendar takšno raziskovanje ni najbolj zanesljivo, zato je bolje, da 

organizacijsko klimo merimo oz. ugotavljamo z vprašalnikom (Lipičnik1998, 201). 

Lipičnik (2002, 202–204) predstavlja šest korakov merjenja klime z vprašalniki: 

1. pripravljalna dela (ugotovitev potreb po merjenju klime, finance, pripravljenost 

zaposlenih za sodelovanje itd.); 

2. sestava vprašalnika (vsebinski vidik preučevanja klime, ugotoviti kritične točke oz. 

dimenzije, ki nas zanimajo); 

3. zbiranje odgovorov (izpolnjevanje vprašalnika); 

4. analiza odgovorov (statistična obdelava, zaželene so večdimenzionalne analize); 

5. predstavitev rezultatov (previdnost pri podajanju rezultatov, saj naročnik mogoče 

pričakuje drugačne rezultate); 

6. načrtovanje akcij (namen ne sme biti samo merjenje klime, pač pa ugotoviti, ali je način 

doživljanja ali reagiranja ljudi ustrezen za doseganje ciljev ali pa so ti neustrezni). 

Temeljni predpogoj za uspešno upravljanje tako kulture kot klime je, da že poznaš obstoječe 

stanje in še vedno spremljaš gibanje kulture in klime. Klimo in kulturo se meri enkrat letno, 

pa tudi ob uvedbi radikalnejših sprememb. Strokovnjaki so mnenja, da se sočasno izvede 

merjenje organizacijske kulture in klime preko merjenja njihovih dimenzij, katere so 

dimenzija doseganja uspešnosti in učinkovitosti, dimenzija razumevanja razvojne strategije, 

dimenzija organiziranja in odgovornosti, dimenzija vodenja in participacije, dimenzija 

kvalitete in kvantitete, dimenzija delovne prizadevnosti, dimenzija razvoja in upravljanja 

kariere, dimenzija načina internega komuniciranja, dimenzija kvalitete medosebnih odnosov, 

dimenzija izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, dimenzija nagrajevanja in 

motiviranja, dimenzija informiranosti ter dimenzija inovativnosti in samoiniciativnosti. Vsako 

dimenzijo merimo na vsakem zaposlenem posebej in individualno ter oblikujemo povprečne 

rezultate o stanju organizacijske klime in kulture v vsaki posamezni skupini, ekipi in celotni 

organizaciji (Mihalič 2006, 259–260). 
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2.6 Koristi merjenja organizacijske klime v organizaciji 

Klima oz. delovno vzdušje sta pogojena s stopnjo zadovoljenih potreb zaposlenih. To vzdušje 

izvira iz zadovoljstva pri delu in iz odnosov med člani organizacije ter ustvarja videz 

koordiniranosti zaposlenih (Rozman 2000, 63). Klima neposredno vpliva na vedenje človeka, 

vseeno pa ne moremo reči, da je klima vzrok za slabe rezultate in da ljudje zaradi nje ne znajo 

delati, temveč sta nesposobnost in neznanje dve značilni lastnosti klime. V kolikor se človek 

prilagaja tisti klimi, ki mu omogoča boljši »danes in jutri«, je ta klima zelo koristna, ko pa gre 

za klimo, ki škoduje človeku, pa je lahko prilagodljivost tudi škodljiva. Tu je pomembno 

spreminjanje klime. Celotna splošna klima le malokdaj zanima ljudi, navadno se vedno 

omejujemo na določeno za človeka, na v tistem trenutku pomembno področje. Tako so 

nastala manjša področja klime, ki smo jih opisovali že v prejšnjem poglavju. Pri spremembi 

klime oz. njene dimenzije je pomembno, da jo ljudje dojamejo, čutijo, sprejmejo in njej 

podredijo svoje vedenje. Za spremembo dimenzije klime pa je potrebno spremeniti stanje 

določenega pojava in pripraviti ljudi za sprejemanje spremembe in vedenja v skladu z njo 

(Lipičnik 1998, 74–75). 

2.7 Spreminjanje organizacijske klime 

Z delovanjem organizacije se začne oblikovati določena klima že na začetku delovanja 

organizacije, nadaljnji razvoj in rast pa sprožita potrebo po spremembi klime. Sprememba 

klime je nujna, ko se podjetje znajde v težavah, spremembo pa narekuje tudi okolje, v katerem 

organizacija deluje. Zaposleni se morajo tej novi spremenjeni klimi prilagoditi, jo dojeti in 

sprejeti (Šraj 2005, 16). Po mnenju Mihaličeve (2006, 257–258) je klimo težko spremeniti, saj 

so predvsem potrebne spremembe stanja zavesti ljudi (poleg sistemskih sprememb), kjer pa je 

potrebno spremeniti tudi mentaliteto ter s tem reagiranje zaposlenih. Poleg omenjenega sam 

proces spreminjanja in ustvarjanja nove klime vključuje tudi spremembe v pogojih dela, 

delovnih okoliščinah, spreminjanje vedenja, priprave zaposlenih na drugačno dojemanje 

pojavov itd. Analiza trenutnega stanja, določitev smernic želene klime ter akcijski načrt 

spreminjanja so predpogoji za spreminjanje klime. Cilj spreminjanja klime je ustvariti klimo, 

primerno za razvoj učečega se sistema – spodbujanje učenja in izobraževanja, spodbudno 

okolje za inovativnost. Ta bo dala možnost vsakomur ter bo delovala spodbudno in ne 

zaviralno. Cilj nove klime pa je tudi večja uspešnost in učinkovitost sistema ter njegova rast – 

s čimer se poveča produktivnost organizacije (Mihalič 2006). 

Klima se ugotavlja zato, da ugotovitve lahko uporabimo pri spreminjanju le-te. Vse to pa 

sloni na predpostavki, da je klima lahko neugodna in jo bo zato potrebno spremeniti, pri 

čemer ugodnost ali neugodnost klime presojamo glede na cilje, ki jih želimo doseči. 

Spremenjena klima povzroči spremembo doživljanja določenih ključnih situacij tako, da 

izzovemo želeni način reagiranja, ki omogoča doseganje postavljenih ciljev. Pri tem moramo 

vedeti, kako spreminjamo klimo in kdo jo lahko spreminja, saj je najpogostejši način 



21 

 

spreminjanja klime nekontrolirani – ko se klima spreminja nezavedno sama od sebe. Drugi 

način pa je preko navodil in ukazov, s katerimi poskušamo vplivati na vedenje posameznikov 

(Mihalič 2006). 

Nekaterih dimenzij klime pa ni mogoče reševati s predpisi, recimo tistih, kjer do izraza 

prihajajo odnosi med ljudmi in odnosi vodja-delavec. Te dimenzije se lahko spreminja le z 

neposrednim delom, pojasnjevanjem, prepričevanjem in dokazovanjem. Zato je splošno 

mnenje, da se klima spreminja hitro, če ljudje le verjamejo nadrejenim in tistim, ki 

spremembe vodijo. Pri zaposlenih pa z obljubami »na boljši jutri« vzpodbudijo pričakovanja, 

ki jih je potrebno uresničiti, saj v nasprotnem primeru lahko pride do razočaranja in 

posledično do neželenih reakcij (Lipičnik in Mežnar 1998, 204–205).  

Obstaja več vrst spreminjanja organizacijske klime, najpogosteje pa se pojavljajo naslednje tri 

(Lipičnik 2002, 204–205):  

- Nekontrolirano spreminjanje klime 

Je najpogostejši način in se kasneje izkaže kot ovira za doseganje ciljev in narekuje 

spremembe. Različni vplivi iz bližnjega ali daljnega okolja so povzročitelji za hitro 

spreminjanje klime in moteč dejavnik pri realizaciji ciljev. 

- Spreminjanje z uporabo navodil 

Z navodili se skuša vplivati in regulirati vedenje posameznikov. 

- Spreminjanje klime z neposredno akcijo 

To spreminja tiste dimenzije, kjer pridejo do izraza odnosi med ljudmi in odnos vodja-

podrejeni. Tu ni učinkovito spreminjanje s pravili, okrožnicami, temveč je učinkovito 

neposredno delo, prepričevanje, pojasnjevanje in dokazovanje.  

Ker je klima odraz trenutnega stanja v organizaciji, je bolj odzivna in jo je enostavneje v 

celoti spremeniti kot recimo organizacijsko kulturo. Natančen obseg klime in njeno lažje 

razumevanje (kot recimo organizacijsko kulturo) sta dve lastnosti, ki omogočata celostno in 

dokončno spreminjanje klime (Černetič 2007, 14). 

Maxwell (2000, 17–18) pravi, da je vodstvo tisto, ki naj bi imelo vlogo termostata, ki določa 

okolje in skrbi za ustrezno klimo ter vpliva na spremembo. Maxwell (2000, 18) tudi dodaja, 

da je volja tista, ki povzroča spremembe, zaradi česar naj bi vodje imeli veliko volje do 

sprememb. Ko se oblikuje ustrezno razpoloženje v organizaciji, se zaposlene prosi, da se 

spremenijo – in nič prej. Da je stanje organizacijske klime boljše in bolj stabilno, če so odnosi 

do vodstva dobri, sta ugotovila tudi Schneider in Salvaggio (2002, 227) v svoji raziskavi. 

Trajnostna organizacijska sprememba je možna le takrat, ko se spremenita tudi organizacijska 

klima (tisto, kar izkusijo zaposleni) in organizacijska kultura (tisto, za kar zaposleni mislijo, 

da organizacijo vrednoti). Z metodami, imenovanimi total organization change ali TOC, naj 



22 

 

bi bila možna trajnostna organizacijska sprememba oz. popolna organizacijska sprememba. Z 

naslednjimi šestimi koraki se zagotavlja, da je sprememba trajnostna (Schneider, Brief in 

Guzzo 1996, 9, 17): 

1. V kolikor je organizacija pripravljena na spremembo, si mora odgovoriti na naslednja tri 

vprašanja, odgovori pa morajo biti pritrdilni. Ali je morala zaposlenih visoka? Ima 

management dobro zgodovino pri uveljavljanju sprememb ter ali je management znan po 

težkih odločitvah dejanjih? Če so odgovori negativni, sprememba ne bo učinkovita.  

2. Ker TOC potrebuje veliko časa in truda, je spremembo potrebno umestiti v okvir štirih 

dimenzij, ki so narava odnosov, hierarhija, delo in usmeritev podpore ter nagrad. 

3. TOC je potrebno čim bolj natančno načrtovati tako z dejanji kot pisno (zapisati cilje, 

sisteme, postopke spremembe ter podporne sisteme in nagrade z uvedbo ciljev). Za 

celovite rezultate je potrebno uvesti tako finančne kot družbene sisteme. 

4. Prilagoditi je potrebno nagradni sistem na način, da bodo le želena vedenja denarno in 

nedenarno nagrajena. 

5. Tudi sredstva za uvedbo spremembe in za vzdrževanje le-te (za posodobitev 

informacijskih sistemov in tehnologij, za izobraževanje zaposlenih itd.) je pri trajnostni 

spremembi potrebno načrtovati. 

6. Ne smemo pozabiti na spremljanje TOC, saj bo spremembo morda potrebno čez čas 

prilagoditi, eno spremembo se bo opustilo in drugo uvedlo, v kolikor se bo predlagana 

sprememba dokazala kot neučinkovita. 

V organizaciji dobro klimo zaznamo kot doseganje ciljev organizacije, ko vodjem ni potrebno 

uporabiti formalne avtoritete, ali ko to avtoriteto zaposleni sprejmejo kot nekaj 

samoumevnega (Ovsenik in Ambrož 2000, 229). Dve nalogi je potrebno opraviti za 

spreminjanje klime, in sicer spremeniti stanje določenega pojava in ljudi oz. zaposlene 

pripraviti za sprejemanje spremembe in oblikovati ustrezno vedenje v skladu z spremembo 

(Lipičnik in Mežnar 1998, 75-76). 

2.8 Vpliv organizacijske klime na učinkovitost podjetja 

Vedenje posameznikov je odvisno od osebnosti ljudi, njihove povezanosti z delom, pogleda 

na okolje in učenje, od njihovega sprejemanja sprememb in novosti. Pri oblikovanju razmerij 

med zaposlenimi so bistvenega pomena razlike med zaposlenimi (Rozman, Kovač in Koletnik 

1993, 180–181). 

Ozračje, v katerem zaposleni delajo in sledijo ciljem, je klima. Dobra klima podpira vodje, 

skupne cilje in pomaga pri reševanju konfliktov. Predvsem je pomembno, da so cilji dovolj 

jasni vsem, da jih zaposleni sprejmejo za svoje in da zaposleni poznajo svoje lastne 

sposobnosti kot tudi sposobnosti svojih sodelavcev. Vodja ima pri tem nalogo pojasnjevanja 

skupnih ciljev in motiviranja sodelavcev za skupni cilj (Ovsenik in Ambrož 2000, 228–229). 
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Dogajanja v organizaciji privedejo do organizacijske klime, ki je lahko dobra ali slaba. Slaba 

se kaže v upadu kakovosti izdelkov ali storitev, zmanjšani učinkovitosti zaposlenih, v 

oddaljevanju vizije od ciljev in poslanstva organizacije. Slabe delovne razmere vplivajo na 

zaposlene, kar ima posledico v njihovem odnosu do dela ali konfliktov. Zato je pomembno, 

da se trudimo za pozitivno organizacijsko klimo, ki se kaže z zadovoljstvom z delom in vpliva 

na delovno učinkovitost. Oblikovanje delovnega vzdušja omogoča, da zaposleni sooblikujejo 

organizacijsko klimo, kar na daljši rok pripomore k temu, da se spremenijo in oblikujejo 

želene vrednote v posamezni organizaciji in se tako ustvarjajo pogoji za kakovostno in 

uspešno delo (Ovsenik in Ambrož 2000, 228–229). 

Avtorji »šole medosebnih odnosov« ugotavljajo, da delavci ne morejo biti srečni v formalni, 

racionalni in hladni atmosferi organizacije dela (Florjančič, Bernik in Novak 2004,143). 

Kritiki pa trdijo, da to ni točno, saj so točno določene obveznosti in trdna organizacija nujni 

elementi sodobne organizacije. Organizacije naj ne bi bilo mogoče zamisliti kot skladnost 

interesov niti kot področje poenotenja interesov, temveč kot široko polje borbe in tekmovanja 

pri določanju širših ciljev (Florjančič, Bernik in Novak 2004, 145).  

Organizacija je lahko uspešna, ker dosega svoje cilje, hkrati pa neuspešna, ker ob doseganju 

ciljev proizvaja izgubo. Učinkovitost je naravnana na presojanje kratkoročnih ciljev, 

uspešnost pa na presojanje dolgoročnih (Kavčič in Deskovič 1990, 61).  

Uspešnost organizacije je višja, če vključuje svoje člane v uresničevanje strategije in člani 

sodelujejo pri uresničevanju le-te. V organizaciji, kjer so odnosi dobri in kjer je vključenost 

zaposlenih v odločanje velika itd., so izpolnjeni vsi pogoji za učinkovito uresničevanje 

strategije. Prizadevnost članov in njihova participacija pri odločanju vplivata na stopnjo 

uresničenosti strategije (Kavčič 2003). Na uspešnost organizacije organizacijska kultura 

vpliva posredno in neposredno. Tista organizacijska kultura, ki je dobra, je tudi učinkovita, 

ima dobro klimo  in bo vedno podpirala učenje in inoviranje, hitro prilagajanje spremembam, 

celosten razvoj zaposlenih itd., povečevala rast in razvoj, profit in konkurenčnost. Zaviralna 

neučinkovita organizacijska kultura pa omejuje razvoj zaposlenih, ne omogoča visoke 

kvalitete izdelkov in storitev, ovira učenje, zavira rast in razvoj organizacije ter s tem 

zmanjšuje konkurenčnost. Povezanost med organizacijsko kulturo in dobro klimo ter 

organizacijsko uspešnostjo je zelo močna. Dokler imajo ustrezno klimo, so uspešne vse 

organizacije (Mihalič 2007, 106).  

  



24 

 

2.9 Težave pri razumevanju in preučevanju organizacijskih klim 

Pri preučevanju in razumevanju organizacijske klime se pojavljajo številne težave. Prva je ta, 

da ni enotnega poimenovanja in razumevanja organizacijske klime. Nekateri še vedno enačijo 

pojma organizacijska klima in organizacijska kultura. Ne poznamo posameznih relacij ter ne 

vemo, kako posamezen element vpliva na klimo. Te relacije (klima v družbi, zadovoljstvo 

zaposlenih, kultura in ravnanje z ljudmi pri delu) niso jasne. Zelo težko je podati predloge za 

izboljšanje, saj so mnenja raziskovalcev o vzrokih in posledicah klime deljena. Na 

predpostavki, da imajo posamezniki na isti hierarhični ravni enako zaznavanje klime, temelji 

pojem organizacijske klime, razlike v odgovorih na isto vprašanje pa kažejo na razlike v 

zaznavanju klime med oddelki ali zaposlenimi v posameznih funkcijah in tudi med 

posamezniki, ki izhajajo iz različnih lastnih motivov in občutkov. Lahko bi rekli, da obstaja 

možnost toliko klim, kolikor je zaposlenih v družbi. Največji problem pa je definiranje 

dimenzij klime (Mihalič 2007). 

Organizacijska klima se nanaša na skupino dimenzij, ki jih je veliko in so zelo raznolike, 

zaradi česar je težko določiti ostre meje med dimenzijami. Težavo predstavlja tudi število 

dimenzij, ki bi bilo najbolj idealno za preučevanje in raziskovanje klime (Fey in Beamish 

2001, 857). 

Obsežnost in kompleksnost meritve klime v podjetju sta pomembna dejavnika. Samo 

enkratno merjenje klime pove premalo, zato se mora ponoviti večkrat. Mnenje posameznikov 

se oblikuje z občutki in okoliščinami v danem trenutku, ko anketo izpolnjujejo, zato se ob 

enkratnem merjenju pokaže le posnetek stanja klime. Izboljšave in spremembe klime je treba 

meriti periodično, kar pa prinaša velike stroške, zato se številna zlasti manjša podjetja ne 

odločajo za preučevanje in ugotavljanje klime v podjetju. Številni tudi menijo, da so združbe 

primorane ubrati pot minimalnih dosežkov. To pomeni, da klima in zadovoljstvo zaposlenih v 

organizaciji nista pomembna in ju zato tudi ni smiselno proučevati, kar pa še nadalje 

upočasnjuje raziskave in proučevanja na področju organizacijske klime (Širnik 2002, 33). 
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3 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU 

Zadovoljstvo zaposlenih pri delu je nasprotje med tistim, kar zaposlenemu največ pomeni in 

kar najbolj ceni, ter tistim, kar mu delo v določeni situaciji lahko ponudi (Spector 1997). 

Zadovoljstvo zaposlenih je povezano s pozitivnim čustvenim odzivom, ki izvira iz ocene in 

dojemanja tega dela. Da je zadovoljstvo zaposlenih skupek zadovoljstva, ki ga sestavljajo 

določeni elementi dela ter delovnega mesta, pa meni Mihalič (2006, 266) in posebej kot 

omenjene dele izpostavlja zadovoljstvo z nalogami zaposlenega, zadovoljstvo z nadrejenimi 

(z neposrednim vodjo), zadovoljstvo, povezano z možnostjo izobraževanja, napredovanja in 

usposabljanja, zadovoljstvo, povezano z načinom nagrajevanja, in zadovoljstvo, povezano s 

planiranjem delovnega časa.  

Zadovoljni delavci so bolj zavzeti oziroma vključeni v državljansko organizacijsko obnašanje 

– to je altruistično obnašanje, ki presega formalne zahteve dela. Nezadovoljni delavci kažejo 

povečano nagnjenost k kontraproduktivnemu obnašanju, ki vključuje umik, izgorelost in 

agresijo do delovnega mesta (Spector 1997). Večina raziskav predvideva, da sta delovna 

motivacija in obnašanje zaposlenih v javnem sektorju enaka tistim zaposlenim v privatnih 

podjetjih. Kljub temu pa raziskovalci, ki so proučevali javni sektor, zelo jasno razlikujejo med 

javnim in privatnim sektorjem zaposlenih – v smislu njihovih obnašanj v organizaciji in 

motivacijskih profilih. Zadovoljstvo z delom je definirano kot obseg, koliko imajo delavci 

radi svoje delo (Agho, Mueller in Price 1993), obnašanje, ki sloni na percepciji (pozitivni ali 

negativni) zaposlenega glede njegovega dela ali delovnega okolja (Reilly, Chatman in 

Caldwell 1991). Bolj kot delo zadovoljuje potrebe, vrednote, karakteristike posameznika, 

večje je posameznikovo zadovoljstvo z delom (Ellickson in Logsdon 2001).  

Sageer, Rafat in Agarwal (2012) se pri zadovoljstvu sprašujejo, ali so zaposleni zadovoljni pri 

izpolnjevanju svojih želja in potreb na delovnem mestu. Zadovoljstvo zaposlenih predstavlja 

merilo, s pomočjo katerega se ugotovi, kako srečni so delavci na svojem delovnem mestu.  

V raziskavi Scotta Vitela in D. L. Davisa (1990) so obravnavali 5 dimenzij zadovoljstva z 

delom, in sicer zadovoljstvo s plačo, zadovoljstvo z napredovanjem, zadovoljstvo s sodelavci, 

zadovoljstvo z nadrejenimi in zadovoljstvo z delom samim. Rezultati kažejo, da so delavci 

bolj zadovoljni s paleto dimenzij, ko zgornji management sprosti in jasno opredeli etično 

obnašanje, in ko so optimistični glede relacije med etiko in uspehom znotraj podjetja.  Edina 

postavka, ki ne spada v to, je zadovoljstvo s plačo. Prav tako posameznikova »socialna oz. 

družbena odgovornost« ni v povezavi z zadovoljstvom z delom. Če bi bilo možno ugotoviti 

etične korelacije oziroma postavke, povezane z zadovoljstvom z delom, bi managerji lahko 

našli najboljšo možnost, da vplivajo na etično klimo in povečajo zadovoljstvo z delom, hkrati 

pa ohranjajo etično okolje (Vitel in Davis 1990).  
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3.1 Opredelitev zadovoljstva zaposlenih 

Armstrong (1991, 164) pravi, da je zadovoljstvo pri delu rezultat primerjave pričakovanj, ki 

jih ima posameznik glede dela in značilnosti, ki mu jih delo ponuja. Izraz se nanaša na mnenje 

in občutke posameznikov do dela na njihovih delovnih mestih. Posledica pozitivno 

naklonjenih občutij pri delu je zadovoljstvo z delom, medtem ko je nezadovoljstvo pri delu 

posledica negativnih nenaklonjenih občutij pri delu.  

Poznamo 3 vidike zadovoljstva pri delu (Treven 1998, 131–132): 

- vidik vrednosti: tisto, kar si posameznik zavestno ali nezavedno prizadeva doseči; 

- vidik pomembnosti: pomen posameznih vrednosti za zaposlenega; 

- vidik zaznavanja: kako posameznik zaznava trenutne razmere in jih primerja s svojimi 

vrednotami – te zahteve pa niso vedno natančen odsev resničnosti, zaradi česar lahko 

zaposleni enako stanje zaznavajo različno. 

Zakaj se zaposleni vedejo na določen način in kakšne so posledice tega vedenja, raziskujejo 

meritve zadovoljstva. Zato Auer in Antončič (2009) pravita, da je zadovoljstvo potrebno 

meriti, saj menita, da vodstvo le tako dobi povratno informacijo, kako izpolnjujejo potrebe in 

pričakovanja zaposlenih, na podlagi tega pa pripravijo akcijski načrt za uvedbo sprememb. 

Kasneje naj bi se meritve izvajale periodično enkrat ali dvakrat letno. Vodstvo tako pri 

vsakem področju dela dobi rezultate zadovoljstva zaposlenih in jih lahko primerja po oddelkih 

ter ugotavlja, kje so delavci zadovoljni/nezadovoljni, kje zadovoljstvo narašča/upada in kje so 

potrebne spremembe.  

Ne glede na to, kateri teoretični pristop vzameš za preučevanje zadovoljstva z delom, je 

večina študij identificirala vsaj dve poglavitni kategoriji predhodnih variabel: okoljske 

dejavnike in osebnostne lastnosti (Zeffane 1994; Spector 1997). Okoljski dejavniki se 

nanašajo na zadovoljstvo  samim delom ali delovnim okoljem, osebni dejavniki pa se 

osredotočajo na posameznikove lastnosti in karakteristike. Med najpomembnejše okoljske 

dejavnike sodita možnosti napredovanja in plača, kar vpliva na zadovoljstvo z delom. Po 

Romzeku (1990) v javnem sektorju navadno vlagajo v priložnosti za profesionalno 

napredovanje, plačo in ostale bonitete (dodatki za počitnice, bolezen, načrt za zdravila, 

zdravljenja in okrevanja). Težave, ki se pojavljajo, so neprimerna orodja in oprema, 

neučinkovit trening oz. usposabljanje, slabo delovno okolje, nevarno delovno okolje, 

neenakomerno porazdeljene dobrine med delavci, kar lahko bistveno vpliva na motivacijo in 

obnašanje zaposlenih. Supervizija oz. nadzor na delovnem mestu je definirana kot odnos med 

zaposlenim in nadzornikom. Mnoge študije dokazujejo, da pozitiven odnos med enim in 

drugim znatno poveča zadovoljstvo z delom (Kahn 1972, Locke 1976, Daley 1986, Nachmias 

1988, Emmert in Taher 1992) (Ellcikson in Logsdon, 2001).   

Ulrich in Brockbank (2005) pravita, da so zadovoljni zaposleni največ, kar si organizacija 

lahko zaželi, saj so le zadovoljni delavci lahko resnično učinkoviti. Kolikor je močan človeški 
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kapital v organizaciji, toliko je močna organizacija, človeški kapital pa hitreje generirajo tisti 

zaposleni, ki so zadovoljni.  

3.2 Oblike zadovoljstva zaposlenih 

Pogosto se zadovoljstvo pri delu zamenjuje z motivacijo pri delu. Mogoče tudi zato, ker 

nekatere motivacijske teorije vsebujejo domnevo, da ljudi motivira iskanje privlačnega in 

všečnega ter niso motivirani za nekaj nevšečnega. Zato so mnoge motivacijske teorije tudi 

teorije zadovoljstva (McCormic in Ilgen 1985, 311). 

Lawler (1994, 84) je obravnaval teorije zadovoljstva in pravi, da delovno zadovoljstvo 

opisujejo teorija razlik, teorija izpopolnjevanja, dvofaktorska teorija in teorija enakosti.  

3.2.1 Teorija izpopolnjevanja 

Pravi, da je stopnja delovnega zadovoljstva odvisna od stopnje zadovoljstva potreb 

zaposlenega, torej če je posameznik z nečim zadovoljen, lahko sklepamo, da ima stvar na 

njega pozitiven učinek (Lawler 1994, 84). Omenjena teorija zadovoljstvo vidi kot odnos med 

danimi in prejetimi količinami ter ugotavlja, da je zadovoljstvo razmerje med pričakovanimi 

in dejanskimi rezultati. Ker se ljudje med seboj razlikujemo, imamo tudi različna 

pričakovanja, hkrati pa določenim lastnostim ne dajemo enake teže. In to je slabost te teorije, 

saj ne upošteva posameznikovih razlik glede pričakovanj in želja zaposlenih. Teorija temelji 

na osnovi, da zadovoljstvo izhaja iz delovnega okolja in da so zaposleni zadovoljni, če 

delujejo v okolju, ki jih izpopolnjuje (Lawler 1994, 84). Okolje pa ni edini dejavnik, ki vpliva 

na zadovoljstvo (tudi želje in aspiracije).  

3.2.2 Teorija razlik 

To teorijo oblikujejo trije različni pristopi glede na želje zaposlenih, občutke zaposlenih in 

pričakovanja zaposlenih (Lawler 1994, 84). Avtorji so mnenja, da s to teorijo najbolje 

opišemo delovno zadovoljstvo, ki ga teorija opisuje kot razmerje med dejanskimi prejemki in 

drugimi vrstami prejemkov oz. razliko med njimi. Tukaj pa pride do težave, saj avtorji druge 

prejemke različno definirajo. Pri teoriji razlik nekateri druge prejemke definirajo kot želje 

zaposlenih, drugi kot občutek, ki ga ima posameznik glede tega, kaj naj bi prejel, tretji pa 

druge prejemke obravnavajo kot pričakovanja posameznikov (Lawler 1994, 85). 
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3.2.3 Hezbergova dvofaktorska teorija 

Hezberg je ugotovil, da dejavnike motivacije lahko razdelimo na higienike ali motivatorje 

(Lipičnik 1998, 168). Vsaka od teh dveh skupin ima na zaposlene različen učinek. Higieniki 

odpravljajo neprijetnosti oz. skrbijo, da ne pride do nezadovoljstva, motivatorji pa neposredno 

spodbujajo k delu (Treven 1998, 117). 

3.2.4 Teorija enakosti 

Ta teorija dokazuje, da se zadovoljstvo pojavi, ko je rezultat dela enak ali večji od vloženega 

dela. Tako naj bi bilo vse, kar zaposleni vloži v delo, enakovredno ali večje od tistega, kar 

prejme – naj bi bilo tudi primerljivo z vložki in prejemki ostalih zaposlenih (Brooks 1995, 9). 

Lawler (1994, 84) pravi, da se teorija enakosti ukvarja z nejasnostmi med primerjanjem 

nezadovoljstva, ki nastane zaradi prevelikih nagrad, in nezadovoljstva, ki nastane zaradi 

premajhnih nagrad. Poskuša ugotoviti, ali so prevelike oz. premajhne nagrade posledica 

nezadovoljstva pri delu. 

3.2.5 Teorija ravnotežnostnega stanja 

Izhaja iz prepričanja, da ima vsak delavec sebi specifično raven zadovoljstva z delom, ki jo 

imenujemo ravnotežnostno stanje (George in Jones 2011, 91). Določeni dogodki oz. faktorji 

situacij na delovnem mestu lahko zaposlenega premaknejo iz njegovega stanja ravnotežja, 

vendar bo deloval v smeri vrnitve v to stanje. Omenjena teorija je pomembna za management, 

saj opozarja, da je pri uvajanju sprememb v vsebino dela potrebno preverjati in ugotoviti, 

kako bodo spremembe kratkoročno in dolgoročno vplivale na občutek zadovoljstva 

zaposlenih. Nekatere spremembe vodijo le do trenutnega povečanja zadovoljstva, druge pa 

imajo dolgoročni učinek (George in Jones 2011, 92).  

3.2.6 Teorija divergence – vrednostna teorija zadovoljstva pri delu 

Ta trdi, da je stopnja zadovoljstva na delovnem mestu odvisna od tega, kako posameznik 

subjektivno ocenjuje razlike med tem, kar mu delovno mesto ponuja, in tem, kar sam 

pričakuje od delovnega mesta. Posameznik ima določene potrebe, predstave in pričakovanja, 

zato avtor loči med potrebami in vrednotami in trdi, da bodo zaposleni zadovoljni le, če delajo 

to, kar je skladno z njihovimi pričakovanji in vrednotami. Gre za razliko med želenimi in 

dejanskimi lastnostmi delovnega mesta (Judge in Klinger 2008). 
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3.2.7 Teorija pravičnosti 

Sloni na ugotovitvi, da se zaposleni med seboj primerjajo. Delo primerjajo z delom drugih in 

na podlagi tega ocenjujejo svoj položaj ter presojo, ali je pravičen ali ne. Zaznavanje 

nepravičnosti vodi do nezadovoljstva (Adlešič 1998). Posameznik se primerja tudi s samim 

seboj (zdajšnje izkušnje s preteklimi) ter s podjetjem in drugo organizacijo. V teoriji 

pravičnosti nastopajo trije osnovni dejavniki: vložki (kar zaposleni vlaga), prejemki (rezultati 

opravljenega dela – plača, priznanja) in osebe za primerjavo (Treven 1998, 125–126). 

3.3 Modeli zadovoljstva pri delu 

Teoretske ugotovitve in praktične implikacije ter načine njihove uporabe predstavljajo 

modeli, ki jih predstavljamo v nadaljevanju – dinamični model zadovoljstva pri delu. 

Prvi je koncept zadovoljstva pri delu objavil Bruggerman, ki je sklepal, da zadovoljstvo 

določajo različne dinamične strukture motivacije. Znotraj modela je upošteval osebna 

doživljanja in pričakovanja zaposlenega ter delovno situacijo (Bussing idr. 1999). Model 

sestavljajo tri ravni: 

1. raven: primerjava med delovno situacijo in težnjami zaposlenih. Tu so v ospredju 

motivacijski dejavniki. 

2. raven: spremembe na ravni osebnih prizadevanj in teženj (skupek osebnih potreb in 

pričakovanj) glede ohranitve ali izboljšanja trenutnega stanja. Tu so v ospredju osebni 

smotri in cilji. 

3. raven: vedenje, ki je usmerjeno v reševanje težav, ki jih povzroča neskladje med 

osebnimi težnjami in trenutno delovno situacijo (Bussing idr. 1999).  

V primeru nejasnega nezadovoljstva se v organizaciji razvijeta dve obliki osebnih prizadevanj 

(Inauen, Jenny in Bauer 2015, 2–5):  

- ohranjanje obstoječega stanja in 

- zmanjševanje prizadevanja. 

Ko gre za ohranjanje obstoječega stanja, se pojavljajo tri oblike nezadovoljstva (Inauen, Jenny 

in Bauer 2015, 2–5): 

- lažno izmišljeno zadovoljstvo je kritično, saj moti dojemanje situacije; 

- ustaljeno nezadovoljstvo nastane, ko zaposleni ne stremijo k reševanju problemov; 

- ustvarjalno/spreminjajoče nezadovoljstvo vodi k iskanju razrešitve pri reševanju težav, ki 

jih zaposleni ne razrešuje zaradi lastnih interesov, pač pa zaradi zmanjšanja frustracij. 
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Pri jasno oblikovanem zadovoljstvu se pojavljata dve obliki zadovoljstva pri delu (Inauen, 

Jenny in Bauer 2015, 2–5):  

- napredovano-progresivno zadovoljstvo, kjer je zaposleni zadovoljen in ima velika osebna 

prizadevanja; 

- stabilizirano delovno zadovoljstvo, kjer je zaposleni zadovoljen z delom in želi to stanje 

ohraniti, vendar ne vlaga osebnih prizadevanj, ker so ta vezana na osebno življenje. 

3.3.1  Dispozicijski model zadovoljstva pri delu 

Praksa glede na to, kakšen odnos imajo zaposleni do dela, ločuje dve vrsti zaposlenih: tisti, ki 

so zadovoljni s svojim delom ne glede na to, kaj delajo, in tisti, ki so pri delu nezadovoljni in 

se nad delom neprestano pritožujejo. Omenjeni model temelji prav na teh dveh vrstah 

zaposlenih, in pravi, da je za delovno zadovoljstvo značilna relativna stabilnost, ki z 

zaposlenimi ostane v različnih situacijah (Greenberg in Baron 2008, 222). Zadovoljni bodo 

tako zadovoljni tudi, če opravljajo drugačna dela, nezadovoljni pa bodo ostali nezadovoljni. 

Pozitivno usmerjeni ljudje kažejo večje zadovoljstvo z delom in življenjem nasploh 

(Greenberg in Baron 2008, 222). 

3.3.2 Model procesiranja socialnih informacij 

Z omenjenim modelom se osredotočamo na vpliv medosebnih odnosov oziroma na vpliv, ki 

ga imajo njihovi sodelavci na zaposlene. Prvi močno vplivajo na posameznikovo mnenje o 

delu in posledično na stopnjo zadovoljstva, ki jo ta ob opravljanju tega dela občuti. Model 

prikazuje, da zaposleni sprejemajo stališča in vedenja tistih, s katerimi so v stiku, zaradi česar 

je pomembno, da managerji pazijo, kaj in kako govorijo (Greenberg in Baron 2008, 224). 

3.3.3 Komponentni model zadovoljstva pri delu 

Je teoretični model, s katerim se osredotočamo na dejavnike delovnih situacij in ugotavljamo, 

s katerimi dejavniki svojega dela so zaposleni najbolj zadovoljni. Ko upoštevamo 

posameznikovo zadovoljstvo z določenim dejavnikom, ocenimo splošno zadovoljstvo z 

delom (George in Jones 2011, 88). Zaposleni morajo upoštevati številne dejavnike dela, ko 

ocenjujejo svoje zadovoljstvo. Sem se prištevajo vsi dejavniki, ki določajo dimenzije dela 

(napredovanje, občutek uspešnosti itd.). Model kaže, da delo na zaposlene vpliva na različne 

načine ter da je treba biti pozoren, da pri ocenjevanju zadovoljstva vključimo vse vplivne 

dejavnike. Ta model naj bi tudi upošteval razliko med posamezniki glede vrednotenja 

posameznih sestavnih delov, saj so nekaterim pomembne ene vrednote bolj kot druge (na 

primer delavec z družino in brez) (George in Jones 2011, 88). 
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3.3.4 Model značilnosti delovnega mesta 

Ta model je široko uporabljen okvir za raziskovanje vpliva določenih značilnosti delovnega 

mesta na delovne rezultate – vključno z delovnim zadovoljstvom. Prva sta ga predlagala 

Hackman in Oldham (1975, 1980). Predvidevata, da so bogata in kompleksna delovna mesta 

povezana z visokim zadovoljstvom pri delu, motivacijo in uspešnostjo pri delu. Nadalje 

predpostavljata, da pet temeljnih značilnosti delovnega mesta (raznolikost veščin, 

identifikacija z nalogo, pomembnost naloge, avtonomija in povratna informacija) vpliva na tri 

kritična psihološka stanja (doživljanje smiselnosti na delovnem mestu, doživljanje 

odgovornosti za rezultate na delovnem mestu in znanje, pridobljeno iz dejanskih rezultatov 

delovnih aktivnosti). Avtorja predvidevata, da pet temeljnih značilnosti povežemo v skupen 

indeks motivacijskega potenciala. Indeks odraža skupni potencial vpliva na posameznikova 

čustva in vedenje (Hackman in Oldham 1975, 1980). 

3.4 Dejavniki zadovoljstva zaposlenih 

Veliko dejavnikov vpliva na zadovoljstvo zaposlenih – od značilnosti posameznika do 

značilnosti dela, delovnega mesta in okolja. Tisti dejavniki, zaradi katerih imajo zaposleni 

občutek zadovoljstva, so dejavniki zadovoljstva. Po mnenju Herzberga naj bi to bili 

motivacijski faktorji, kot so doseganje rezultatov, priznanja za delo, odgovornost, 

napredovanje, lasten razvoj (Ferjan 1998, 64). 

Dejavnike zadovoljstva delimo na notranje in zunanje. Notranji temeljijo na notranjih 

človekovih občutkih in je njihova vrednost psihološka. Sem spadajo samostojnost pri delu, 

priznanje za delo, zanimivost dela itd. Na človekovem okolju pa temeljijo zunanji dejavniki – 

izvirajo izven posameznika. Pod te dejavnike spadajo delovne razmere, odnosi s sodelavci, 

varnost zaposlitve, ugodnosti in plače itd. Plača in kariera ter še nekateri dejavniki spadajo v 

obe kategoriji (Treven 1998). 

Dejavnikov, ki pogojujejo stopnjo zadovoljstva ali nezadovoljstva, je več. Zadovoljstvo pri 

delu vpliva na zadovoljstvo z vsemi dejavniki skupaj in ne le z enim samim. Zadovoljstvo pri 

delu in zadovoljstvo na splošno sta povezana z motivacijo, vrednotami, zmožnostmi 

posameznikov ter z dejanskimi razmerami, v katerih delo poteka (Skočir 2001, 1098).  

Moorhead in Griffin (1989, 88) dejavnike zadovoljstva pri delu delita v tri skupine: 

organizacijski dejavniki (plača, napredovanje, delo samo, varnost, delovni pogoji), skupinski 

dejavniki (sodelavci, nadrejeni) in osebni dejavniki (potrebe, ugodnosti): 
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a)Osebnostni dejavniki 

Organizacija ima na njih najmanj vpliva, saj so odvisni od posameznikove osebnosti, njegovih 

delovnih vrednot, potreb in prizadevanj. Na delovnem mestu na podlagi osebnostnih lastnosti 

obstajajo različne zahteve, želje in pričakovanja 

b) Organizacijski dejavniki 

Posameznik za različne dejavnike izraža različne stopnje zadovoljstva, saj je recimo zaposleni 

lahko zadovoljen s plačo, ni pa z delovnimi pogoji. Stopnjo zadovoljstva lahko v organizaciji 

povečajo tako, da prilagodijo organizacijske dejavnike potrebam in željam zaposlenih. Na te 

dejavnike ima organizacija največji vpliv. 

c) Skupinski dejavniki 

Ti dejavniki imajo velik vpliv na zadovoljstvo na delovnem mestu in veljajo za družbene 

vplive v organizacij. Vpliv vseh dejavnikov na zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo zaposlenih 

kaže, kakšne so posledice za delo, saj imajo zadovoljni zaposleni nizko stopnjo fluktuacije, 

nizko stopnjo izostanka z dela in tako s svojo delovno uspešnostjo pozitivno vplivajo na 

finančne in druge rezultate organizacije (Moorhead in Griffin, 1989, 88 po Rozman, 2000, 

61–64). 

Po Tavčarju (2006) so pomembni dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu, plača, 

nagrajevanje (bonitete, pohvale), napredovanje, izobraževanje, odnosi s sodelavci, letni 

osebni razgovori z zaposlenimi, delovni pogoji, delovni čas, stalnost zaposlitve, ugled dela, 

pripadnost zaposlenih, organizacijsko vzdušje in organizacijska kultura. 

Možina, Jereb idr. (1998, 154–156) delita dejavnike zadovoljstva v šest skupin: 

- Vsebina dela: uporaba znanja, možnost učenja in strokovne rasti, zanimivost in 

raznovrstnost dela. 

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

samostojno razporejanje delovnega časa, vključenost v odločanje o splošnejših vprašanjih 

dela in organizacije. 

- Plača, dodatki, ugodnosti. 

- Vodenje in organizacija dela: ohlapen nadzor, dajanje priznanj in pohval, izrekanje 

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

dela. 

- Odnosi pri delu: dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje sporov, sproščena 

komunikacija med sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi. 

- Delovne razmere: majhen telesni napor, varnost pred poškodbami in obolenji, 

odpravljanje motečih dejavnikov fizičnega delovanja okolja kot, so vlaga, hrup, neugodna 

temperatura, prah in podobno. 
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George in Jones (1999, 78) navajata štiri dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo posameznika 

pri delu: osebnost, delovne vrednote, delovne razmere, družbeni vpliv: 

a) Osebnost 

Sestavljena je iz dveh spremenljivk – iz naravne oz. biološke dediščine ter vzgoje oz. iz 

izkušenj, pridobljenih v življenju. Če dobro poznamo osebnost, lahko lažje razumemo 

posameznika, kaj občuti, misli in zakaj je njegovo vedenje takšno, kakršno je. To spoznanje je 

managerjem lahko v pomoč, saj izvedo, kaj posameznika pri delu zadovolji (George in Jones 

1999, 87). Pri zaposlenih navadno pričakujemo naslednje osebnostne lastnosti: 

introvertiranost, ekstravertiranost, optimisti, pesimisti, ujemanje z drugimi, vztrajnost in 

doslednost ter odprtost (George in Jones 1999, 87). 

b) Delovne vrednote 

To so osebna prepričanja zaposlenega glede tega, kakšne rezultate, cilje oz. sredstva za 

zadovoljitev potreb lahko pričakuje od svojega dela, ter kakšno bo njegovo vedenje na 

delovnem mestu. Rezultati za opravljeno delo, ki jih zaposleni lahko pričakujejo od podjetja, 

so preskrbljeno življenje, osebna varnost, varnost družine, družbena razpoznavnost, občutek 

samospoštovanja itd. Vrednote na delovnem mestu, ki se pričakujejo od zaposlenega, so 

ambicioznost, iznajdljivost, poslušnost, samokontrola, spoštovanje nadrejenih (George in 

Jones 1999, 71). 

Govorimo o dveh vrstah delovnih vrednot (George in Jones 1999, 71): 

- Intrizične ali notranje delovne vrednote 

Povezane so z naravo dela samega. Notranje delovne vrednote imajo tisti zaposleni, ki imajo 

radi nove naloge (izzive), se radi učijo novih stvari ter veliko prispevajo k delu. Ti ljudje ves 

čas stremijo k delu, ki jim predstavlja izziv, tu pa uporabljajo vso znanje in izkušnje, za kar 

potrebujejo veliko mero odgovornosti in avtonomije pri odločanju (George in Jones 1999, 

71). 

- Ekstrinzične ali zunanje delovne vrednote  

Te so povezane s posledicami dela. Zunanje delovne vrednote imajo delavci, katerih je edini 

razlog dela zaslužek. Ti v delu vidijo zgolj ekonomsko varnost zase in za svojo družino. Delo 

vrednotijo samo zaradi njegovih posledic in ne zaradi dela samega. Med zunanje delovne 

vrednote spadajo še varnost zaposlitve, položaj v širši skupnosti, družbeni stiki, čas za družino 

in hobije ter seveda plača (George in Jones 1999, 71). 
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c) Delovne razmere 

Sem spada delo samo, delovni pogoji, sodelavci, fizični delovni pogoji, delovni čas itn. 

Najpomembnejši vir zadovoljstva pri delu posameznika so ravno delovne razmere. Delo nam 

je lahko zanimivo ali dolgočasno, sodelavci so prav tako pomembni. Ne smemo pa pozabiti še 

na fizične pogoje dela, kot so hrup, gneča, temperatura ter delovni čas (George Jones, 1999, 

79). 

d) Družbeni vpliv 

Tudi ta vpliva na zadovoljstvo pri delu. Eden izmed najmočnejših vplivov na posameznika so 

sodelavci, s katerimi je zaposleni obkrožen največ časa. Če so naši sodelavci negativni, 

pasivni, nenehno jamrajo, to vpliva tudi na nas, kar pa navadno vodi v nezadovoljstvo pri delu 

v nas samih  (George Jones 1999, 79). 

Avtorji najpogosteje razvrščajo dejavnike zadovoljstva v 5–8 skupin: vsebina dela, nadzor, 

finančne nagrade, napredovanja, pogoji dela in odnosi s sodelavci (Lawler 1994, 83). Možina 

dodaja, da so dejavniki, ki najbolj vplivajo na zadovoljstvo z delom, vsebina dela, 

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

delu in delovne razmere (Možina, Tavčar in  Kneževič 1995, 156). 

Lawler (1994, 97) predstavlja model dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, in 

kaže razliko v zadovoljstvu glede na to: 

- kar posameznik misli, da mu pripada (kaj pričakuje) in 

- kaj resnično dobi (kaj mu podjetje dejansko ponuja). 

Če sta posameznikovo pričakovanje in dejansko stanje na enakem nivoju, je zaposleni 

zadovoljen, če je pričakovanje višje od dejanskega stanja, je zaposleni nezadovoljen, in če je 

pričakovanje nižje od dejanskega stanja, lahko zaposleni čuti krivdo in neugodje. Vse to 

predpostavlja omenjeni model (Lawler 1994, 96 po Adams 1965). 

Med motivatorje Možina idr. (1998, 181) šteje dobre medosebne odnose, možnost uporabe 

znanja in sposobnosti, samostojnost in odgovornost pri delu, zanimivost, pestrost dela ter 

pridobivanje novega znanja in sposobnosti. Med higienike šteje primerne osebne dohodke, 

ustrezno organizacijo dela, cenjeno delo ter ustrezne vodje. 

Noben model do sedaj ni raziskal, kako zadovoljstvo z delom vpliva na zadovoljstvo z 

življenjem in obratno. Andrews in Withey (1974) sta identificirala 30 postavk življenjskega 

zadovoljstva, kamor med drugimi spadajo osebna učinkovitost, družina, hiša in služba. 

Dokazujeta, da je vse to med seboj povezano.  Zadovoljstvo z domom (situacijo v družini) naj 

bi bilo najbolj povezano z zadovoljstvom z življenjem (Near, Rice in Hunt, 1978).  
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3.5  Kako povečati zadovoljstvo zaposlenih 

Podjetje mora pri ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih izpostaviti 5 kategorij, ki se dodelijo 

posameznemu delavcu glede na njegovo delovno mesto. To se kaže v opisih zaposlenih o 

stanju, postopkih in pravilih podjetja. V te kategorije spadajo pooblastila (da zaposleni 

sodelujejo pri odločanju) podpora in druženje (topli prijateljski odnosi z sodelavci), 

profesionalni interes (izobraževanje in prenos znanja), skladanje ciljev in ustreznost virov in 

delovni pritiski (pritisk/stres negativno deluje na zadovoljstvo). Ko je s strani organizacije 

izpolnjenih vseh 5 kategorij, govorimo o zadovoljstvu zaposlenih pri delu (Musek Lešnik 

2006).  

Če so delavci zadovoljni, se poveča tudi pripadnost organizaciji, zato si uspešna podjetja 

prizadevajo imeti oboje. Ni nujno, da je uspešen posameznik pripaden podjetju, vendar praksa 

kaže, da je zadovoljen posameznik v večini primerov tudi pripaden podjetju, saj podjetje 

zadovoljuje njegove potrebe tako na materialnem kot na čustvenem področju (Musek Lešnik 

2006). 

Uspešni in učinkoviti zaposleni so predpogoj za uspešno organizacijo, kar se v praksi najbolje 

pokaže, ko so zaposleni ponosni na to, da delajo v uspešni organizaciji in jim je v čast delati v 

njej. Uspešnost organizacije in zadovoljstvo zaposlenih sta povezana, saj visoka uspešnost 

pozitivno vpliva na zadovoljstvo zaposlenega (Mihalič 2008, 10). Avtorica dodaja, da 

zadovoljstvo zaposlenih predstavlja zadovoljstvo z delom, delovnim mestom, nalogami, z 

neposrednimi vodjami, s sodelavci, z možnostjo napredovanja in izobraževanja, z delovnimi 

pogoji, načinom dela, delovnim časom, plačo itd. Zadovoljstvo zaposlenega je zelo 

pomembno, saj je nezadovoljstvo z delom lahko »krivo« za odhod zaposlenih iz podjetja. To 

že predstavlja veliko težavo, saj se vodstvo z nezadovoljstvom začne ukvarjati šele takrat, ko 

posameznik  že izrazi željo po odhodu iz podjetja – a takrat je že prepozno. Včasih so nekateri 

zadovoljni s svojim delovnim mestom zaradi istih razlogov, zaradi katerih so drugi lahko 

nezadovoljni. Zato zadovoljstvo preučujemo v okviru organizacijske klime v sistemu. 

Zadovoljstvo je specifično treba meriti individualno in v okviru tudi drugih orodij 

managementa človeškega kapitala (Mihalič 2008). 

Pri delu so učinkoviti le zadovoljni zaposleni, zaradi česar se mora podjetje, ki želi biti 

uspešno, truditi za zadovoljstvo zaposlenih. Organizacija je močna le toliko, kolikor je v njej 

močan človeški kapital, tega pa hitreje generirajo zadovoljni posamezniki. To vpliva na 

krepitev celotnega intelektualnega kapitala podjetja, na večjo produktivnost, na večanje financ 

itd. Podatek, da je v današnjem času najpomembnejši vzrok za slabo opravljanje nalog in 

odhod zaposlenih iz organizacije ravno nezadovoljstvo zaposlenih, potrjuje trditev, da je 

stopnja zadovoljstva najpomembnejši dejavnik pri delu (Mihalič 2008, 4). 

Maxwell (2000, 137) o ekipi trdi, da se ljudje, ki skrbijo drug za drugega in se trudijo za 

skupni cilj, bolje poznajo, članom priznajo posamezne kakovosti, saj spoštujejo soigralčeve 
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moči in poznajo njihove šibkosti. Družabniška naravnanost zahteva pravo ekipo, saj mora 

vsak član moštva spoštovati vse druge člane. Vsi si morajo želeti prispevati svoj delež ter isto 

pričakujejo tudi od vseh ostalih članov. Pomembno pa je predvsem zaupanje eden drugemu, 

saj se le tako lahko zanesejo drug na drugega. 

Drucker (1998, 50) pravi, da ni nihče sposoben vedno in povsod pravilno presojati ljudi. 

Sloan in Marshall sta si bila različna, vendar sta si bila pri ljudeh in njihovih odločitvah precej 

enotna, in sicer pravita, da: 

- če nekoga postavimo na delovno mesto, kjer ta dela ne opravlja kot bi ga moral, je vodja 

naredil napako; 

- je managerjeva dolžnost zagotoviti, da odgovorni ljudje v njihovem podjetju opravljajo 

svoje delo; 

- so najbolj pomembne odločitve vodij tiste, ki se tičejo ljudi, ker ljudje določajo delovno 

zmogljivost organizacije; 

- novim zaposlenim ne smemo dajati novih pomembnih nalog, ker s tem povečujemo 

tveganje (Drucker 1998, 50). 

3.6 Najboljši načini motiviranja in nagrajevanja 

V podjetjih se pojavljajo novi trendi, s tem pa tudi vedno večje zahteve po učinkovitosti, 

racionalnosti in usmerjenosti k strankam, ki jih postavljajo lastniki in od zaposlenih 

pričakujejo izpolnjevanje le-teh. Strokovnjaki, ki predvidevajo pogoje za uspešno 

obvladovanje prihodnjih razmer in se ukvarjajo z omenjeno problematiko, predvidevajo in 

poudarjajo, da bodo odločilno vlogo odigrali ravno zaposleni v podjetjih in njihove zmožnosti 

(Tracy in Hudovernik 2002). 

Tracy in Hudovernik (2002, 167) pravi, da obstaja pet različnih dejavnikov motivacije: 

-  Vodenje: to naj bi imelo takojšen vpliv na motivacijo. Dobro vodenje vpliva na počutje 

in delovno vzdušje, kar vpliva na motivacijo zaposlenih (sprememba vodstva, …). 

- Hierarhija potreb posameznika: ugotoviti je potrebno, kaj posameznika kot del kolektiva 

motivira in kako oziroma s čim ga ustrezno motivirati. Lahko je to boljše delovno okolje, 

izobraževanje, usposabljanje, vzpodbuda, pohvala itd. 

- Organizacijska klima: če je ta pozitivna, zaposleni radi hodijo v službe ter se tam dobro 

počutijo, so zadovoljni in motivirani. 

- Uspešno zaključeni projekti: nivo samospoštovanja delavca se dvigne, ko zaposleni 

opravi svojo nalogo (projekt), kar daje delavcu novo dodatno energijo, s katero dobi nov 

zagon, veselje in dvig motivacije za nove projekte in naloge. 

- Nagrade: zelo pomemben je sistem nagrajevanja. Če v podjetju nismo zadovoljni z 

rezultati dela, je potrebno razmišljati o spremembi sistema nagrajevanja, saj je to eden od 

pomembnejših motivatorjev (Tracy in Hudovernik 2002). 
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Pri sistemu nagrajevanja je potrebno upoštevati, da (Tracy in Hudovernik 2002): 

- denar ni najpomembnejši motivator, 

- morajo nagrade biti kratkotrajne oz. omejene na krajše časovno obdobje, 

- je priznanje pozitivno, saj je pomembno, da sodelavca pred drugimi pohvalimo, grajamo 

pa ga individualno, 

- so nagrade osredotočene in namenjene le enemu posamezniku naenkrat, saj več nagrad 

hkrati lahko zmanjša njihov učinek. Že pri oblikovanju sistema nagrad sodelujejo 

udeleženci nagrajevanja, saj bo dosežen učinek tako še večji. 

Velik pomen za organizacijo predstavlja motivacija zaposlenih, saj ta pripomore k izboljšanju 

rezultatov organizacije in k povečanju zadovoljstva zaposlenih. Vodstvo organizacije je tisto, 

ki mora prepoznati in analizirati dejavnike, ki so ključnega pomena pri poslovanju 

organizacije. Vodstvo mora vedeti, da zaposleni niso njihova lastnina, vendar pa so največje 

bogastvo vsake organizacije. Poleg motivacije in zadovoljstva z delom so pomemben 

dejavnik še medosebni odnosi. Finančni motivatorji so pomemben dejavnik, a so pri 

motivaciji izrednega pomena tudi nefinančni motivatorji. Dejavnike motivacije bi 

organizacije morale kontinuirano spremljati, analizirati ter pravočasno ukrepati (Tracy 2002).  

Frederick Herzberg, ki je raziskoval različne vplive zadovoljstva zaposlenih na učinkovitost 

in motivacijo, je ugotovil, da odsotnost določenih okoliščin, ki se pojavljajo pri delu, 

pripomore k nezadovoljstvu zaposlenih. Po drugi strani pa je njihova prisotnost eden izmed 

pogojev za motivacijo – s tem, da njihova prisotnost ne vpliva neposredno na zadovoljstvo 

niti ne spodbuja aktivnosti. Tovrstne dejavnike imenujemo higieniki (Treven 1998).  

Herzberg (1987) je opredelil motivacijsko higiensko teorijo oz. dvostopenjsko teorijo 

motivacije. Pravi, da na motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih vplivata dve vrsti dejavnikov –  

higieniki in motivatorji. Za higienike je značilno, da ne motivirajo zaposlenih, vendar vseeno 

preprečujejo nezadovoljstvo, saj vključujejo prisotnost in odsotnost nezadovoljstva 

zaposlenih. Sem spadajo delovni pogoji, plača, politika podjetja ter medosebni odnosi. K 

motivatorjem pa spadajo potrebe višje kategorije – delo samo, odgovornost, napredovanje, 

novi izzivi in strokovna rast zaposlenih. Če se pojavlja odsotnost motivatorjev, opazimo pri 

zaposlenih neopredeljenost, prisotnost motivatorjev pa vpliva na nivo zadovoljstva in 

motivacije (Dartey – Baah 2011). 

Pozicija delovnega mesta naj bi bila tudi pozitivno povezana z zadovoljstvom z delom.  

Boljšo pozicijo delovnega mesta namreč spremljajo višja plača, večja avtonomija, 

odgovornost, večje možnosti napredovanja in boljši delovni pogoji. V kolikor se poviša 

pozicija delovnega mesta, se navadno poveča tudi zadovoljstvo z delom (Robie idr. 1998). 

Zadovoljstvo z delom je tako v javnem kot privatnem sektorju zelo povezano s percepcijo 

zaposlenih o zadovoljstvu glede možnosti napredovanja, s plačo in percepcijo glede ostalih 

bonitet. Možnost napredovanja je druga najmočnejša postavka, povezana z zadovoljstvom z 

delom. Tako zadovoljstvo z javnim priznanjem kot dober odnos z nadrejenimi imata veliko 
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vlogo pri zadovoljstvu z delom. Zato se je potrebno truditi za dobro komunikacijo med 

zaposlenimi in nadrejenimi. Organizacijski faktorji (ustrezna delovna oprema, viri in 

možnosti izobraževanja, usposabljanja) prav tako zelo vplivajo na zadovoljstvo z delom. V 

privatnih sektorjih naj bi bilo zadovoljstvo bolj povezano z okoljskimi dejavniki, v javnih 

sektorjih pa z odnosi (Ellickson in Logsdon 2001).  

Dober način motiviranja zaposlenih je tudi njihovo opolnomočenje. Programi za 

opolnomočenje so bili uvedeni v mnoge organizacije z namenom, da se poveča produktivnost, 

poveča zadovoljstvo kupcev in izboljša tekmovalna prednost. Po Fordu in Fottlerju (1995, po 

Carless 2004) je opolnomočenje »običajno« in pomeni, da daš zaposlenim avtonomijo, da se 

odločajo, kako bodo izvedli dnevne aktivnosti. Prejšnji pristopi so bili naravnani tako, da so 

decentralizirali moč s tem, ko so vključili zaposlene v sprejemanje odločitev. Fokus v tem 

načinu je v delavčevi percepciji lastne moči, da se spopadejo z dogodki, situacijami in ljudmi, 

ki jih srečujejo pri delu (Stewart in Manz 1997, po Carless 2004). Motivacijski pristop daje 

manj poudarka na prenos pooblastil in zagovarja odprto komunikacijo, inspiracijsko 

postavljanje ciljev ter spodbudo in odziv za povečanje zavezanosti in vključenosti (Conger & 

Kanungo 1998; Thomas & Velthouse, 1990, po Carless 2004). Poslednja dva sta razvila 

model opolnomočenja, kjer sta predpostavila, da obstajajo štiri psihološka spoznanja, ki 

prispevajo k utrjeni intrinzični motivaciji: pomen, kompetence, izbira in vpliv (Carless, 2004).  

3.7 Posledice nezadovoljstva zaposlenih 

Po Herzbergu so dejavniki nezadovoljstva higieniki oz. higienski faktorji, ki so neodvisni od 

dejavnikov zadovoljstva, to so varnost, status, odnosi s podrejenimi, plača, odnosi z 

nadrejenimi, način nadzora, način vodenja in upravljanja (Ferjan 1998, 65). 

Svoje nezadovoljstvo zaposleni izražajo z izhodom iz službe, s podajanjem mnenja (predlogi 

izboljšav, diskusije, razgovori, sindikat itd.), z zaupanjem v prave odločitve podjetje, kar 

imenujemo lojalnost, in z zanemarjanjem – zaposleni dopušča možnost, da se bo situacija 

poslabšala, kar se kaže v odsotnostih, izostankih iz dela itd. (Robbins 1991, 176). 

Dejavniki zadovoljstva, ki najbolj vplivajo na nezadovoljstvo v slovenskih podjetjih, so plača, 

slaba komunikacija, slab sistem nagrajevanja in napredovanja, premalo pohval s strani 

nadrejenih itd. (Ferjan 2005, 211). 

Na prvi pogled se zdi zelo preprosto povečati zadovoljstvo oz. preprečiti nezadovoljstvo 

(povečati plače, izboljšati komunikacijo, nov pravilnik), a žal ni tako preprosto. Management 

se mora namreč zavedati, da zaposleni v podjetju ne dela le zaradi plače, pač pa zato, da 

preživi sebe in družino (potreba po preživetju in pripadnosti), da ima dobre odnose s 

sodelavci (potreba po druženju), da napreduje (potreba po moči in priznanju) in da prispeva k 

izboljšavi dela ali zamenja delo (potreba po svobodi) (Ferjan 2005, 211). 
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Velikokrat se zaposleni najdejo v situaciji, ki jo ocenjujejo kot težavno, kar pa se izraža v 

nezadovoljstvu s sedanjim ali pričakovanim, prihodnjim stanjem. Po mnenju Lipičnika (1996, 

32), ki je vprašal ljudi, kaj jim predstavlja težave, težave v podjetjih predstavljajo ovire pri 

doseganju ciljev, nerešena zadovoljitev potreb, težave pri delu ali neučinkovitost, sporno 

konfliktno stanje, vse, kar ne poteka po načrtu, odmik od ustaljenega, različne interpretacije 

dogovora, zaprtost v oddelke itd. Da bi se v podjetjih izognili navedenim posledicam, morajo 

stalno vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih pri delu (Lipičnik 1996).  

Današnji časi niso naklonjeni delavcem (stečaji, obremenitve, negotova zaposlitev, zahteve, 

konkurenca itd.), zato vodstva niso uvrstila zapletenega in dolgoročnega grajenja odnosov z 

zaposlenimi med osrednje, kratkoročne prioritete. Ravnovesja interesov med zaposlenimi, 

managerji in lastniki še nekaj časa ne moremo pričakovati. Zato se oblikujejo temu primerne 

vrednote (nezaupanje, cinizem, nemotiviranost itd.), internemu komuniciranju v podjetjih se 

ne posveča posebne pozornosti, zaradi česar prihaja do nezadovoljstva in slabih medosebnih 

odnosov. Manjka sistematičnega pristopa pri upravljanju z ljudmi. Priporočljivo je, da se 

organizacije poslužujejo konstantnega ugotavljanja nezadovoljstva zaposlenih in priložnosti, 

ki izhajajo iz tega (Vrban 2009, 58–61).  
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4 MERJENJE USPEŠNOSTI PODJETJA 

Zaradi nezadovoljstva zaposlenih pri delu lahko prihaja do odpovedi delovnega razmerja, 

odsotnosti z dela, zamude prihodov na delo, tatvin, manjšega prizadevanja pri delu in celo do 

nasilja. Da bi se temu izognila, morajo podjetja stalno vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva 

zaposlenih pri delu (Treven 1998, 131). 

Avtor zadovoljstvo pri delu opredeljuje kot prijeten občutek, ki ga posameznik zaznava na 

podlagi izpolnitve njegovih pričakovanj, ki so povezana z delom. Opredelitev vsebuje tri 

vidike zadovoljstva pri delu (Treven 1998, 132): 

- Vrednost: zajema tako zadovoljstvo pri delu kot funkcijo vrednosti, ki jo določimo kot 

tisto, kar si posameznik zavestno ali nezavestno prizadeva doseči. 

- Pomembnost: zaposleni v podjetju imajo različno mišljenje o pomenu posameznih 

vrednosti, kar vpliva na stopnjo zadovoljstva pri delu; nekdo ceni visoko plačo, nekdo 

drug službena potovanja itd. 

- Zaznavanje in način, kako posameznik zaznava trenutne razmere in jih primerja s svojimi 

vrednostmi: posameznikove zaznave niso vedno natančen odsev resničnosti, zato 

zaposleni različno zaznavajo isto stanje ali dogajanje. 

Zadovoljstvo pri delu ugotavljamo na dva načina. Prvi je ta, da se ugotavlja celovito 

zadovoljstvo pri delu, drugi pa ugotavlja zadovoljstvo posameznika, povezanega z določenim 

področjem njegovega dela. Program stalnega in sistematičnega preučevanja zadovoljstva pri 

delu je pomemben del strategije človeških virov, saj omogoča ocenjevanje razvoja v 

časovnem smislu, zagotavlja sredstva za ocenjevanje vpliva sprememb v politiki in kadrih na 

vedenje zaposlenih in v kolikor so pri preučevanju zadovoljstva uporabljeni standardizirani 

obrazci in lestvice, se po teh merilih lahko podjetje primerja z drugimi v enaki panogi (Treven 

1998). 

Razvoj, vzpostavitev ter ohranjanje dejavnikov in elementov, ki omogočajo in povečujejo 

stopnjo zadovoljstva vseh zaposlenih v podjetju, je osnovni namen upravljanja zadovoljstva. 

Cilj upravljanja zadovoljstva pa je, da bodo zaposleni pri delu zelo zadovoljni in srečni. 

Upravljanje zadovoljstva zaposlenih je potrebno izvajati, ker je zadovoljstvo zaposlenega zelo 

pomembno in je nedopustno, če organizacija za to ne skrbi. Če organizacija za to ne skrbi in 

za lastno uspešnost, pomeni, da sprejema neuspeh. Koncept upravljanja zadovoljstva se izvaja 

tako, da se sledi vsem fazam oz. stopnjam (od merjenja trenutnega zadovoljstva do uvajanja 

ukrepov, analiziranja individualnih dejavnikov itd.). Prednost teh ukrepov je, da se ni 

potrebno držati določenega zaporedja pri njihovem uvajanju. Pomembno je doseči soglasje za 

povečanje zadovoljstva zaposlenih, kar navadno ni težava. Že ko vodstvo izrazi željo za 

uvedbo upravljanja zadovoljstva, se poveča stopnja zadovoljstva, saj vodstvo s tem sporoča, 

da je za nadrejenega pomembno, kako se počutijo zaposleni. Zadovoljstvo pa se drastično 

poveča, ko vodstvo tudi v praksi začne izvajati ukrepe za večje zadovoljstvo pri delu na 

delovnem mestu (Mihalič 2008, 12–13). 
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Pri postopku upravljanja zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih je potrebno najprej začeti z 

odločitvijo, da bomo to res storili (odločitve o uvedbi, soglasje, izdelava načrta, 

usposabljanje), nato se izmeri trenutna stopnja zadovoljstva (in pripadnost zaposlenih), izdela 

se analiza stanja (akcijski načrt z izborom ukrepov) ter se na koncu te ukrepe najprej uvede, 

nato pa dosledno izvaja. Čez nekaj časa pa se ponovno vrne na drugo fazo – na merjenje 

zadovoljstva, ki bo po uvedbi sprememb pokazalo drugačne rezultate (Mihalič 2008, 14). 

Pomembno je, da se zadovoljstvo zaposlenih upravlja (Zimet 2015, 49–55). Upravljanje 

avtorji različno opisujejo (Zimet 2015; Mihalič 2008), razumejo ga kot:  

- merjenje stopnje zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih, 

- analizo stanja, izdelavo akcijskega načrta z izborom ukrepov, 

- uvajanje in izvajanje ukrepov za večje zadovoljstvo in pripadnost ter kot 

- planiranje, izvedba, merjenje, ukrepi, kot pripravljalna dela, sestava vprašalnika, zbiranje 

odgovorov, analiza odgovorov, predstavitev rezultatov, načrtovanje akcij. 

Koncept upravljanja zadovoljstva zaposlenih bi po mnenju Mihaliča (2008, 12–13) moralo 

imeti vsako podjetje. Vsak zaposleni bi moral biti vključen. Zadovoljen zaposleni za vsako 

podjetje predstavlja dober zgled. Pri upravljanju zadovoljstva je potrebno imeti v mislih, da 

zadovoljstvo zaposlenih ni nekaj samoumevnega, saj imajo tako nadrejeni kot zaposleni svoja 

pričakovanja. Povečanje produktivnosti in strokovnosti so želje vodstva, medtem ko izvajalci 

pogosto niso navdušeni nad nenehnim povečevanjem produktivnosti. Zaposleni želijo biti čim 

bolj samostojni z malo omejitvami, kar je v nasprotju z razmišljanjem vodstva. V kolikor 

želimo dvigniti zadovoljstvo zaposlenih, moramo dobro poznati interese delavcev (Mihalič 

2008, 12–13). 

Aktivnosti upravljanja delimo na (Zimet, 2015, 49): 

1. Načrtovanje aktivnosti na področju zadovoljstva zaposlenih. 

To je prva aktivnost v upravljanju zadovoljstva, kjer se opredeli način izvedbe posameznih 

aktivnosti v zvezi z zadovoljstvom zaposlenih. Najprej je treba izvesti aktivnosti, kot so 

postavljanje rokov, določanje odgovornosti oseb oziroma sodelovanje ljudi, najti načine 

financiranja, sestaviti vprašalnike, zbirati podatkov, ugotoviti smiselnosti posameznih nalog, 

najti način za pridobitev soglasij, zbiranje idej itd. Če želimo pridobiti dobre ideje, je treba 

tako vertikalno kot horizontalno sodelovanje urediti na najbolj demokratičen način. Tukaj je 

potrebno aktivnosti čim podrobneje opredeliti (Zimet 2015). 

2. Izvajanje aktivnosti na področju zadovoljstva zaposlenih. 

Vse korake iz faze načrtovanja je potrebno prenesti in izvesti v tej fazi. Upoštevati je potrebno 

roke in v delo vključiti odgovorne ljudi za vse posamezne aktivnosti (Zimet 2015).  
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3. Merjenje aktivnosti na področju zadovoljstva zaposlenih. 

Namen te faze je, da podjetje ugotovi učinkovitost aktivnosti merjenja zadovoljstva ter 

odkrije prednosti in slabosti (Potočnik 2000, 188–189; Mihalič 2008, 90). Namen meritev in 

rezultatov merjenja je, da podjetje sprejme določene ukrepe – lahko načrtuje in oblikuje 

ukrepe za izboljšanje zadovoljstva v podjetju, lahko pa načrtuje še ukrepe za organizacijski 

razvoj ter razvoj kakovosti aktivnosti na tem področju (Zimet 2015).  

4. Ukrepanje. 

Končni rezultat prej naštetih faz je izvedba določenih ukrepov oz. akcij na področju aktivnosti 

za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih. Te aktivnosti so lahko pogovori z zaposlenimi, 

dodatni oddelčni sestanki, uvajanje določenih ugodnosti za zaposlene (Zimet 2015; Mihalič 

2008) ali korekcije vprašalnikov, spremembe rokov anketiranja, povečanje ali zmanjšanje 

števila ljudi, ki so aktivno sodelovali v tovrstnih aktivnostih itd. 

4.1. Sistemi merjenja uspešnosti 

Za merjenje zadovoljstva zaposlenih se lahko uporablja več različnih metod, bodisi pisnih ali 

grafičnih. V nadaljevanju jih nekaj predstavljamo.  

- Anketa zaposlenih (The Job Satisfaction Survey – JSS) 

Ta vsebuje 9 dejavnikov zadovoljstva – plačo, napredovanje, nadrejene, ugodnosti in nagrade 

(finančne in nefinančne), delovne pogoje, sodelavce, naravo dela in komunikacije. Ti 

dejavniki so pokazatelji splošnega zadovoljstva. Vsak omenjeni dejavnik vsebuje 4 pozitivne 

ali negativne trditve, tako imamo skupno 36 trditev. Anketiranci morajo na 6-stopenjski 

Likertovi lestvici izraziti stopnjo strinjanja. Dobimo 10 ločenih rezultatov. Vsak dejavnik 

dobi svoj ločen rezultat, pri čemer je pomembno, da so odgovori posameznih trditev sešteti. 

Končni rezultat posameznika je seštevek vseh rezultatov. Rezultati posameznih dejavnikov se 

gibljejo od 4 do 24 točk, končni rezultat vseh dejavnikov pa je med 36 do 216 točkami. Tisti z 

nizkimi točkami so nezadovoljni, tisti z visokimi pa zadovoljni. Dokaj enostavna uporaba in 

možnost prilagoditve za lastno uporabo je prednost te metode (Spector 1997, 8). 

- Strukturni vprašalnik 

Ta vprašalnik je lahko prilagojen posebnostim organizacije ali strukturiran oz. standardiziran, 

prednost slednjih pa je v primerljivosti rezultatov, saj so že bili preizkušeni v številnih 

primerih. Za potrebe organizacije se standardiziranim vprašalnikom lahko doda še vprašanja, 

ki so pomembna za raziskovanje pomembnih točk v klimi organizacije. Ta metoda oz. 

uporaba vprašalnika je enostavna za analiziranje in interpretiranje rezultatov in je poceni 

metoda za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih pri delu (Mitar 2000). 
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- Intervju 

Ta metoda lahko ima različne stopnje odprtosti za namen ugotavljanja zadovoljstva pri delu. 

Lahko gre za odprt pogovor med vodjo intervjuja in intervjuvancem. Če ima vodja intervjuja 

oporne točke, katerim bo intervju sledil, je ta delno strukturiran. Govorna aplikacija 

vprašalnika pa so visoko strukturirani intervjuji. Najprimernejša oblika so individualni 

intervjuji, ki se tudi najlažje analizirajo. Diskusije v skupinah so težje obvladljive, 

pridobljenih rezultatov se ne more kvantificirati, rezultati niso pravi, saj ima lahko 

posameznik težave pri izražanju svojih mnenj v javnosti. Metoda intervjuja je časovno daljša 

in draga (Ambrožič 2005). 

- Kombinacija vprašalnika in intervjuja 

To je idealen pristop za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih. Tu lahko kombiniramo 

kvantitativne podatke iz vprašalnika in kvalitativne podatke iz metode intervjuja. Poglobljeni 

intervjuji ob uporabi vprašalnikov (narejeni po vzorcu zaposlenih) lahko podrobneje raziščejo 

določeno problematiko in tako potrdijo ali zavrnejo hipoteze, ki smo jih formulirali na osnovi 

vprašalnikov (Skočir 2001, 1099). 

- Lestvica obrazov 

Je ena izmed najstarejših metod za ugotavljanje zadovoljstva pri delu in je grafične oblike, saj 

so odgovori na zastavljeno vprašanje prikazani kot lestvica obrazov – od najbolj mrkega do 

najbolj veselega in zadovoljnega. Zaposleni oz. anketiranec obkroži tisti obraz, ki najbolj 

predstavlja njegove občutke pri delu (Treven 1998, 133). 

V podjetjih z merjenjem zadovoljstva ugotovijo, kako velik izziv jih čaka na tem področju. 

Spoznajo, kje so prednosti in kje slabosti, z merjenjem lahko vidijo napredek. Merjenje daje 

vodstvu povratne informacije, na osnovi katerih vodstvo ugotovi, kje in na katerih področjih 

so potrebne spremembe in več pozornosti, kdo od vodij ne vodi optimalno, kje so potrebne 

izboljšave, kakšno je splošno stanje v podjetju itd. (Mihalič 2008, 90). 

Avtorica priporoča, da se merjenje zadovoljstva zaposlenih izvaja vsaj enkrat letno ter pred, 

med in po uvajanju večjih drastičnih sprememb v podjetju. Le tako bomo videli, kako so 

spremembe sprejeli zaposleni, kakšen je bil učinek itn. (Mihalič 2008, 90). 

Merjenje zadovoljstva je standardiziran postopek, ki ga izvaja kadrovska služba. Najprej se 

opredelijo elementi zadovoljstva, nato zaposleni ocenjujejo z ocenami ali lestvicami 

strinjanja/nestrinjanja glede trditve v vprašalniku. Ko so vprašalniki zbrani, se izračunajo 

rezultati po elementih oz. področjih (Tavčar 2004). 
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- Diagnostična anketa 

Z lestvicami meri naravo dela in naloge, motivacije osebnosti in psihološkega stanja (čustev 

in občutkov pri delu). Anketa vsebuje dejavnike zadovoljstva, kot so osebna rast, plača, 

socialni vidik, nadzor in celotno zadovoljstvo (Spector 1997).  

- Michiganski model 

Za merjenje zadovoljstva vsebuje tri postavke in za vsako trditev anketiranci na 7-točkovni 

lestvici izbirajo med možnostmi od »popolnoma se ne strinjam«, do »popolnoma se strinjam« 

(Spector 1997). 

- Indeks opisa del 

Ta preučuje naslednje dejavnike: plača, napredovanje, nadzor pri delu in sodelavci (5 

dejavnikov). Vprašalnik vsebuje 72 trditev (Spector 1997). 

- Porterjev vprašalnik zadovoljstva 

Zasnovan je na podlagi modela razlik zadovoljstva. Vsaka točka ima dve vprašanji, eno za 

trenutno stanje in eno za to, kakšno naj bi stanje bilo. Z ugotovitvijo razlik med želenim in 

realnim stanjem se izračuna splošno zadovoljstvo zaposlenih pri delu (Spector 1997). 

- Organiskop 

Z njim se meri ozračje v podjetjih in zadovoljstvo ter osebne želje zaposlenih. Sestavljen je iz 

treh sklopov vprašanj. Prvi sklop vsebuje 10 asociativnih vprašanj, povezanih z željami 

zaposlenih. S pomočjo rangirnih lestvic v drugem sklopu ugotavljamo zadovoljstvo 

zaposlenih z različnimi dejavniki (odnos z nadrejenimi, odnos do podjetja, plača). V tretjem 

sklopu pa preverjamo, kakšna je stopnja obveščenosti zaposlenih, kako so zadovoljni z 

informacijami, kako so te razumljive in kako jim zaupajo (Spector 1997). 

- Vprašalnik zadovoljstva Minnesota 

Poznamo ga v dveh oblikah: dolga verzija vsebuje pet postavk za posamezen dejavnik, kratka 

pa eno postavko za dejavnik. Kratka verzija vsebuje naslednje dejavnike: spretnosti, 

neodvisnost, raznolikost, socialni status, nadzor (tehnični), nadzor (odnosi), moralne 

vrednote, varnost, socialne razmere, avtoriteta, sposobnosti, politika podjetja, pravila, 

nadomestila, napredovanje, odgovornost, identificiranje in dosežki (Spector 1997). 

Zadovoljstvo zaposlenih in orodja merjenja le-tega uporabljamo za permanentno povečevanje 

stopnje zadovoljstva zaposlenih na postavki rezultatov spreminjanja in merjenja zadovoljstva. 

Avtorica pravi, da za merjenje splošnega zadovoljstva z delom uporabimo Brayfield–Rotovo 

lestvico, ki vsebuje navedbe, na katere zaposleni s pomočjo 5-stopenjske lestvice izrazi 

strinjanje oz. nestrinjanje (Mihalič 2006, 267). 
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Stopnja, po kateri posamezniki pozitivno ali negativno občutijo odnos do dela, je pravzaprav 

zadovoljstvo pri delu. Gre tako za čustveni odziv na naloge kot tudi za fizične in druge pogoje 

delovnega mesta (Shermerhorn idr. 2004, 119).  

Danes so delavci vse bolj izobraženi in zato jih je potrebno obravnavati individualno. Njihove 

osnovne potrebe so zadovoljene, vendar pa pričakovanja segajo nad zagotovljeno plačo. 

Pomembni so tudi dobri medosebni odnosi, možnost učenja in osebna rast, pričakujejo visoko 

avtonomijo in priznanje za delo. Zato je za te ljudi potrebno iskati nove oblike dela, v katerih 

se bodo lahko razvili. Gre za oblikovanje učeče se organizacije (projektno in timsko delo, 

prenos znanja itd.) (Svetlik in Zupan 2009, 375–376). 

Kontinuirani in sistematični program merjenja zadovoljstva pri delu je pomemben del 

človeških virov, ker (Červ 2012, 40):  

-  omogoča ocenjevanje razvoja v časovnem smislu, 

- zagotavlja sredstva za ocenjevanje vpliva sprememb v politiki ali kadrih, 

- če so uporabljeni obrazci in lestvice standardizirani, se lahko po teh merilih podjetje 

primerja z drugimi v enaki panogi, 

- se mora management zavedati, da so uspeh in tudi rezultati organizacije povezani z 

zadovoljstvom zaposlenih. 

4.2.  Pomembnost ravnanja z ljudmi za uspešnost podjetja 

Management človeških virov je ena od organizacijskih funkcij, ki je zaradi svoje subjektivne 

narave podvržena številnim vplivnim dejavnikom (Dermol 2013, 7). 

Lewinova teorija polja (1951), ki je opremljena z izhodišči kontingenčne teorije organizacij, 

pravi, da je management človeških virov funkcija značilnosti ljudi, funkcija značilnosti 

organizacije, funkcija značilnosti okolja oz. konteksta delovanja organizacije ter funkcija 

značilnosti medsebojne interakcije vseh omenjenih dejavnikov. 

Ključna naloga današnjega managementa človeških virov je ustvariti organizacijo s pomočjo 

najboljših zaposlenih, ki sodelujejo v najbolje organiziranih delovnih procesih. Ključna 

naloga managementa znanja je, da doseže raven, ko tako poslovna kultura kot strategija 

podpirata učenje in delitev znanja med zaposlenimi. Tu se management znanja in 

management človeških virov srečata. Management znanja se nanaša na ljudi in pogoje, v 

katerih delajo, da bodo ti lahko ustvarjali, pridobivali, posredovali in uporabljali znanje pri 

delu. Management človeških virov pa je tisti, ki spremlja, ocenjuje in vpliva na ljudi v teh 

procesih. V kolikor management človeških virov zanemarja znanje, ki je najpomembnejši vir 

posameznika, bo potisnjen na stranski tir. Podobno se lahko zgodi managementu znanja, če 

zanemari vlogo posameznikov, njihovih medsebojnih odnosov in odnosov z organizacijo 

(Svetlik in Zupan 2009, 53–54). 
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Poslanstvo managementa človeških virov je zagotovitev kadrovske strukture, ki omogoča 

uresničevanja poslanstva in ciljev podjetja tako, da ni omejen le na neposredni učinek za 

podjetje, pač pa zagotavlja tako individualno kot tudi družbeno dobrobit (Dermol 2013, 56). 

Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo različni dejavniki, ki so vezani na sodelavce, možnosti 

strokovnega in osebnega razvoja, delovno okolje, plače, nadrejene, način dela itd. Pojavlja pa 

se vprašanje, kateri so tisti dejavniki oz. predpogoji za zadovoljstvo zaposlenih. Obsežna 

mednarodna raziskava je ugotovila, da so ti dejavniki zlasti definicija pričakovanj, jasno 

predstavljanje ciljev, spodbujanje sposobnosti, razvijanje solidarnosti, prijateljstvo v 

medosebnih poslovnih odnosih, omogočanje odprte komunikacije, prispevek k razvoju 

organizacije preko osebnega razvoja, spodbujanje zdrave konkurenčnosti med zaposlenimi ter 

motiviranje (Mihalič 2008, 5). 

Po mnenju Možine in drugih (1995, 156) so vsebina dela, samostojnost pri delu, plača, 

dodatki in ugodnosti, vodenje in organizacija dela, odnosi pri delu in delovne razmere tisti 

dejavniki, ki največ prispevajo k zadovoljstvu zaposlenih. 

Pomembno vlog igra tudi komunikacija in kako se v organizaciji komunicira. Navadno v 

podjetju govorimo o podrejenih in nadrejenih posameznikih. Šlo naj bi za obojestransko 

odvisnost, čeprav se velikokrat pokaže, da so osebe na nižjih položajih podrejene – torej se 

nad njimi izvaja nadzor nadrejenih (Kawrin 2002, 27). 

Veliko se poudarja pomembnost pravičnega razmisleka v organizaciji. Fokus raziskav, ki so 

se ukvarjale z organizacijsko pravičnostjo, se je od zaznane pravičnosti rezultatov usmeril k 

zaznani pravičnosti procesa, ki determinira rezultate. Vse več je literature, ki povezuje tako 

distributivno kot proceduralno pravičnost z neštetimi organizacijskimi komponentami, med 

drugim tudi z zadovoljstvom z delom. Dailey in Kirk (1992) sta ugotovila, da je zadovoljstvo 

z delom zelo povezano s percepcijo proceduralne pravičnosti v podajanju povratne 

informacije in planiranja. Študija Singerja (1992) je odkrila, da je zadovoljstvo z delom 

napovedano z dvema faktorjema proceduralne pravičnosti: a) odprte komunikacije s strani 

organizacije glede dela in tekmovanja ter b) imeti »glas« v procesu povpraševanja oz. 

izbiranja kandidatov (Schappe 1998).  

Zaposleni v javnem sektorju so pokazali manjše zadovoljstvo z delom, organizacijsko 

zavzetost in nižja pričakovanja do službenih nagrad. Članek se osredotoča na napredovalno 

moč samoocenjevanja in faktorje, ki bi lahko vplivali na samoocenjevanje – starost in 

izobrazba – za zadovoljstvo z delom med managerji, zaposlenimi v javnem, privatnem ali 

mešanem sektorju. Obnašanje delavcev v povezavi z zadovoljstvom, organizacijsko 

zavzetostjo in motivacijo naj bi bilo v privatnih sektorjih večje od tistih v javnih sektorjih.  

Bozeman (1987, po Falcone 1991) pravi, da se razlike med javnim in privatnim sektorjem 

pojavljajo, ker: 

- politični sistem prepoveduje kaznovanje za slabo izvedbo, preprečuje nagrajevanje za 

dobre izvedbe in postavlja več restrikcij in  
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- managerji v javnem sektorju imajo drugačne motivacijske dejavnike in vrednote od 

managerjev  v privatnih sektorjih. 

Rainey ugotavlja, da managerji v javnem sektorju dajo večji pomen storitvi. Javni sektor ima 

višjo stopnjo izobrazbe od privatnega. Šele v zadnjih letih se je trend po iskanju 

»izobraženih« povečal, kar pa pomeni mlajše delavce. Starejših je večina še vedno brez 

ustrezne izobrazbe. Višja izobrazba pa prinaša tudi večja pričakovanja, ki jih je težko 

zadovoljiti.  Mlajši delavci z visoko izobrazbo in večjimi pričakovanji bodo najverjetneje 

zaposleni na nižjih pozicijah. Ko se večajo pričakovanja zaradi izobrazbe (bolj izobražen, 

večja pričakovanja) in ta niso zadovoljena, potem se bo povečalo nezadovoljstvo z delom 

(Falcone 1991).  

Tracy (2006, 94) pravi, da je vodja v podjetju tisti, ki od vrha zajame podrejene in jim 

narekuje, v kakšnem ozračju bodo delali. Pri ustvarjanju pozitivne klime imajo veliko vlogo 

nadrejeni. Pomembno je, da vodje in delavci znajo dobro in uspešno komunicirati med seboj, 

hkrati pa so še vedno povezani preko delovnih rezultatov. Vodja mora poznati delavce in 

njihove potrebe, saj jim le tako lahko zagotovi potrebne informacije, rešuje nastale težave 

skupaj z njimi ter pozna njihova stališča in vizijo.  
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5 METODOLOGIJA 

Z magistrsko nalogo smo želeli ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih v izbranem podjetju. 

Zanimalo nas je trenutno stanje ter kje so potrebe po izboljšavah. V ta namen smo izvedli 

kvantitativno raziskavo, katere rezultate predstavljamo v nadaljevanju. 

5.1. Populacija in vzorec 

V raziskavo je bilo vključeno proizvodno podjetje, ki ima 258 zaposlenih. Vprašalnik je 

izpolnilo 77 zaposlenih, stopnja odzivnosti je tako 29,8 %.  

Med anketiranci je tako sodelovalo 39 moških (50,6 %) in 38 žensk (49,4 %).  

Preglednica 1: Spol 

Spol n Delež 

Moški 

Ženski 

Skupaj 

39 

38 

77 

50,6 

49,4 

100,0 

 

 

Slika 1: Spol 

Največ anketiranih, kar 29 (37,7 %), je starejših od 50 let. Po pogostosti sledijo anketiranci v 

starosti od 40 do 49 let – 23 oseb (29,9 %), sledijo jim anketiranci v starosti od 30 do 39 let 

(16 oseb; 20,8%), anketirance v starosti do 30 let pa predstavlja 9 oseb (11,7 %). 
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Preglednica 2: Starost 

Starost n Delež 

Do 30 let 

30–39 let 

40–49 let 

Nad 50 let 

Skupaj 

9 

16 

23 

29 

77 

11,7 

20,8 

29,9 

37,7 

100,0 

 

Slika 2: Starost 

Največ anketirancev, in sicer 43 oseb (55,8 %) ima končano srednjo šolo, po pogostosti 

sledijo anketiranci, ki imajo končano univerzitetno izobrazbo ali magisterij oz. drugo 

bolonjsko stopnjo – 13 oseb (16,9 %) in anketiranci z osnovno šolo – 11 oseb (14,3 %). 

Sledijo anketiranci s končano višjo ali visoko strokovno izobrazbo oz. pridobljeno izobrazbo 

na prvi bolonjski stopnji – 10 oseb (13 %). 
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Preglednica 3: Stopnja izobrazbe 

Stopnja izobrazbe n Delež 

Osnovna šola 

Srednja šola 

Višja ali visoka strokovna (prva bolonjska stopnja) 

Univerzitetna, magisterij (druga bolonjska stopnja) 

Skupaj 

11 

43 

10 

13 

77 

14,3 

55,8 

13,0 

16,9 

100,0 

 

 

 

Slika 3: Stopnja izobrazbe 

Delavci v proizvodnji (47 oseb) predstavljajo 61 odstotkov anketirancev, medtem ko 

strokovni kader (30 oseb) predstavlja 39 odstotkov vseh anketiranih. 

Preglednica 4: Nivo v organizaciji 

Nivo v organizaciji n Delež 

Delavec v proizvodnji 

Strokovni kader 

Skupaj 

47 

30 

77 

61,0 

39,0 

100,0 
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Slika 4: Nivo v organizaciji 

Največ anketirancev ima več kot 20 let staža (delovne dobe) v podjetju X (27,3 %). Po 

pogostosti sledijo anketiranci z več kot 10 let staža v organizaciji – 21 oseb (22.1 %) in 

anketiranci z do 5 let staža v organizaciji (15 oseb; 19,5 %), sledijo pa še anketiranci v 

kategoriji nad 5 let in anketiranci v kategoriji nad 30 let staža v organizaciji, kjer predstavlja 

vsaka od navedenih kategorij 12 oseb (15,6 %). 

Preglednica 5: Staž v organizaciji 

Staž v organizaciji n Delež 

Do 5 let 

Nad 5 let 

Nad 10 let 

Nad 20 let 

Nad 30 let 

Skupaj 

15 

12 

17 

21 

12 

77 

19,5 

15,6 

22,1 

27,3 

15,6 

100,0 
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Slika 5: Staž v organizaciji 

5.2.  Vprašalnik 

Podatke smo zbirali s pomočjo vprašalnika. Z njim smo ugotavljali, kako so zaposleni 

zadovoljni z delom v izbrani organizaciji. Anonimnost je bila zagotovljena. Vprašalnik je bil 

sestavljen iz treh delov. Prvi del je zajemal vprašanja s področja organizacijske klime, drugi 

del je vseboval vprašanja, povezana z zadovoljstvom zaposlenih, tretji del pa je zajemal 

demografske podatke. 

Svoje strinjanje so zaposleni označevali na 5-stopenjski Likertovi lestvici, kjer je vrednost 1 

predstavljala popolno nestrinjanje, 2 – nestrinjanje, 3 – niti strinjanje niti nestrinjanje, 4 – 

strinjanje, 5 – popolno strinjanje s trditvijo. Tako smo pridobili podatke, ki odražajo sedanje 

stanje o zadovoljstvu zaposlenih. Vprašalnik je v prilogi magistrske naloge (Priloga 1).  

5.3 Opisne statistike za elemente organizacijske klime in zadovoljstva 

V nadaljevanju bomo prikazali opisne statistike, ki se nanašajo na elemente, ki so del 

organizacijske klime in zadovoljstva v izbranem podjetju X. Svoje strinjanje s postavljenimi 

trditvami so zaposleni označevali na 5-stopenjski Likertovi lestvici, pri čemer je 1 pomenila 

sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – strinjam se 

in 5 – popolnoma se strinjam. 
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5.3.1 Pripadnost 

Ugotavljamo, da so anketiranci pri pripadnosti precej neodločeni glede prve trditve in tako ne 

vedo, ali bi zapustili ali ne bi zapustili podjetja, če bi se zaradi poslovnih razlogov znižala 

plača glede na to, da povprečje znaša 2,99 (niti da niti ne), svojo zaposlitev pa ocenjujejo kot 

varno (povprečje 3,91). Glede na povprečje, ki znaša 3,84, sklepamo, da so zaposleni 

večinoma ponosni, da so zaposleni v izbrani organizaciji. 

Preglednica 6: Kazalniki – pripadnost 

Kazalniki n Povprečje St. odklon 

Organizacije ne bi zapustil, četudi bi se zaradi poslovnih 

težav organizacije znižala plača. 

77 2,99 0,993 

Zaposlitev v naši organizaciji je varna. 77 3,91 0,976 

Ponosen sem, da sem zaposlen v naši organizaciji. 77 3,84 1,001 

5.3.2  Organiziranost 

Na področju organiziranosti zaposleni ocenjujejo, da imajo jasno predstavo o tem, kaj se od 

njih pri delu pričakuje, saj je povprečje (4,26) pri tem kazalniku najvišje. Zaposleni prav tako 

v povprečju ocenjujejo, da njihovi vodje sprejemajo odločitve razmeroma pravočasno 

(povprečje 3,25). Zaposleni niso povsem prepričani, da vrhnji management redno obiskuje 

zaposlene na vseh organizacijskih ravneh (povprečje 3,0 – niti da niti ne). 

Preglednica 7: Kazalniki – organiziranost 

Kazalniki n Povprečje St. odklon 

Imam jasno predstavo o tem, kaj se od mene pričakuje pri 

mojem delu. 

77 4,26 0,849 

Naše vodje sprejemajo odločitve pravočasno. 77 3,25 1,028 

Vrhnji management redno obiskuje zaposlene na vseh 

organizacijskih ravneh. 

77 3,00 1,147 

5.3.3 Strokovna usposobljenost in učenje 

Pri dejavniku strokovna usposobljenost in učenje ugotavljamo, da se sodelavci učijo drug od 

drugega (povprečje 4,14). Glede na to, da je povprečje pri dejavniku 'sistem usposabljanja je 
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dober' (3,03), lahko zaključimo, da anketiranci smatrajo, da je sistem usposabljanja 

povprečen, prav tako je povprečje pri dejavniku 'pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje 

zaposlenih' (3,10), kar pomeni, da zaposleni ocenjujejo, da bi se njihove želje pri 

usposabljanju lahko v večji meri upoštevale – očitno nimajo mnenja, da se upoštevajo, niti 

mnenja, da se ne. 

Preglednica 8: Kazalniki – strokovna usposobljenost in učenje 

Kazalniki n Povprečje St. odklon 

Sistem usposabljanja je dober. 77 3,03 1,124 

Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih. 77 3,10 1,119 

Sodelavci se učimo tudi drug od drugega. 77 4,14 0,823 

5.3.4 Vodenje 

Na področju vodenja zaposleni najbolje ocenjujejo kazalnik, da ima vodstvo posluh za 

zaposlene v posebnih situacijah (povprečje 3,95), sledi pa mu kazalnik 'vodje upoštevajo 

opažanja in predloge zaposlenih' s povprečjem 3,51. Kazalnik 'vodje se z nami pogovarjajo o 

rezultatih dela' pa ima povprečje 3,47, kar pomeni, da je tu še dovolj prostora za izboljšave. 

Preglednica 9: Kazalniki – vodenje 

Kazalniki n Povprečje St. odklon 

Vodje upoštevajo opažanja in predloge zaposlenih. 77 3,51 1,084 

Vodstvo ima posluh za zaposlene v posebnih situacijah 

(bolezen, invalidnost, urejanje prevoza, stanovanjska 

politika). 

77 3,95 1,062 

Vodje se z nami pogovarjajo o rezultatih dela. 77 3,47 1,209 

5.3.5 Motivacija in zavzetost 

Pri dejavniku motivacija in zavzetost ugotavljamo, da zaposleni ocenjujejo, da so za svoje 

delo zavzeti (povprečje 4,38) in da so pripravljeni na dodaten napor, ko se to pri delu zahteva 

(povprečje 4,35). Povprečje kazalnika 'dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi 

in pohvali' pa znaša 3,23, kar nakazuje na to, da zaposleni ocenjujejo, da bi dobri delovni 

rezultati morali biti bolj izpostavljeni in pohvaljeni.  
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Preglednica 10: Kazalniki – motivacija in zavzetost 

Kazalniki n Povprečje St. odklon 

Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in 

pohvali. 

77 3,23 1,146 

Za svoje delo sem zavzet. 77 4,38 0,708 

Pripravljen sem na dodaten napor, ko se to pri delu zahteva. 77 4,35 0,774 

5.3.6 Notranji odnosi 

Pri notranjih odnosih zaposleni ocenjujejo, da so odnosi med sodelavci razmeroma dobri 

(povprečje 3,66) in da si sodelavci medsebojno zaupajo (povprečje 3,51), medtem ko 

ocenjujejo, da bi komunikacija v organizaciji lahko potekala bolj sproščeno, enakopravno in 

prijateljsko (povprečje 3,32). 

Preglednica 11: Kazalniki – notranji odnosi 

Kazalniki n Povprečje St. odklon 

Odnosi med sodelavci so dobri. 77 3,66 1,008 

Sodelavci si medsebojno zaupamo. 77 3,51 0,941 

V naši organizaciji komunikacija poteka sproščeno, 

prijateljsko in enakopravno. 

77 3,32 1,019 

5.3.7 Nagrajevanje 

Ugotavljamo, da so pri nagrajevanju povprečja kazalnikov v razponu od 3,00 do 3,13, kar 

nakazuje na to, da so zaposleni na splošno povprečno zadovoljni z nagrajevanjem.  
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Preglednica 12: Kazalniki – nagrajevanje 

Kazalniki n Povprečje St. odklon 

Če delam več in bolje, sem tudi ustrezno nagrajen. 77 3,00 1,112 

Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in 

standardih. 

77 3,13 1,116 

Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma kazen. 77 3,03 1,013 

5.3.8 Razvoj kariere 

Glede na to, da so povprečja kazalnikov znotraj dejavnika razvoja kariere v razponu med 2,65 

in 2,86, ugotavljamo, da zaposleni na splošno ocenjujejo dejavnik razvoja kariere bolj slabo 

kot dobro. Zaposleni ocenjujejo, da imajo slabe možnosti za napredovanje (povprečje 2,65), 

prav tako ocenjujejo, da kriteriji za napredovanje niso jasni (povprečje 2,81) in da vodilni ne 

vzgajajo svojih naslednikov (povprečje 2,86). 

Preglednica 13: Kazalniki – razvoj kariere 

Kazalniki n Povprečje St. odklon 

Vsi imamo realne možnosti za napredovanje. 77 2,65 1,097 

Kriteriji za napredovanje so jasni. 77 2,81 1,026 

Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike. 77 2,86 1,097 

5.3.9 Zadovoljstvo 

Pri dejavniku zadovoljstvo ugotavljamo, da so zaposleni zadovoljni z neposrednim vodjo 

(povprečje 4,00), z vodstvom organizacije (povprečje 3,65), s sodelavci (povprečje 3,83), z 

delom, ki ga opravljajo (povprečje 3,97), s stalnostjo zaposlitve (povprečje 4,16), z delovnim 

časom (povprečje 3,91), z možnostjo izrabe dela letnega dopusta po lastnih željah (povprečje 

4,10). Ugotavljamo, da so zaposleni neopredeljeni pri načinu vodenja in organizaciji dela 

(povprečje 3,39), pri pravočasnem obveščanju o zadevah, ki so pomembne za njihovo delo 

(povprečje 3,40), pri zadovoljstvu z plačo (povprečje 3,04), pri delovnih pogojih (povprečje 

3,25), pri varnosti pri delu (povprečje 3,40).  Ugotavljamo pa tudi, da zaposleni z nobenim 

kazalnikom znotraj dejavnika zadovoljstvo niso nezadovoljni. 
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Preglednica 14: Kazalniki – zadovoljstvo 

Kazalniki n Povprečje St. odklon 

Kako zadovoljni ste pri svojem delu z neposrednim vodjo? 77 4,00 0,874 

Kako zadovoljni ste pri svojem delu z vodstvom 

organizacije? 

77 3,65 1,048 

Kako zadovoljni ste pri svojem delu z načinom vodenja in 

organizacijo dela? 

77 3,39 0,989 

Kako zadovoljni ste pri svojem delu s pravočasnim 

obveščanjem o zadevah, ki so pomembne za vaše delo? 

77 3,40 0,950 

Kako zadovoljni ste pri svojem delu s plačo? 77 3,04 1,069 

Kako zadovoljni ste pri svojem delu z delovnimi pogoji 

(prostori, oprema itd.)? 

77 3,25 1,053 

Kako zadovoljni ste pri svojem delu z varnostjo pri delu? 77 3,40 1,016 

Kako zadovoljni ste pri svojem delu s sodelavci? 77 3,83 0,750 

Kako zadovoljni ste pri svojem delu z delom, ki ga 

opravljate? 

77 3,97 0,794 

Kako zadovoljni ste pri svojem delu s stalnostjo vaše 

zaposlitve? 

77 4,16 0,875 

Kako zadovoljni ste pri svojem delu z delovnim časom? 77 3,91 1,102 

Kako zadovoljni ste pri svojem delu z možnostjo izrabe dela 

letnega dopusta po lastnih željah? 

77 4,10 1,119 

5.3.10 Ocena splošnega zadovoljstva pri delu 

Glede na to, da povprečje znaša 3,94, ugotavljamo, da so zaposleni na splošno zadovoljni z 

delom, ki ga opravljajo. 
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Preglednica 15: Kazalnik splošnega zadovoljstva pri delu 

Kazalniki n Povprečje St. odklon 

Ocenite, v kolikšni meri ste na splošno zadovoljni pri delu, 

ki ga opravljate. 

77 3,94 0,732 

5.3.11 Pomembnost posameznih dejavnikov zadovoljstva pri delu 

Pri postavki varnost pri delu se je največ zaposlenih opredelilo pod kategorijo najbolj 

nepomembno. Samo 7 zaposlenih meni, da je ta postavka najpomembnejša. Dobri delovni 

pogoji so samo trem zaposlenim najpomembnejši, enako število se jih je opredelilo pod 

najbolj nepomembno. Za to postavko jih je večina mnenja, da je nepomembna. Določena 

svoboda in samostojnost pri delu je najpomembnejša šestim zaposlenim, devetim je najmanj 

pomembna, desetim (največ v tej postavki) je svoboda zelo nepomembna. Dobre možnosti 

napredovanja so najpomembnejše štirim zaposlenim, kar osemnajstim pa so najbolj 

nepomembne. Stalnost zaposlitve je enajstim delavcem najpomembnejša, samo trem je 

najbolj nepomembna, dvanajstim zelo pomembna in enakemu številu zaposlenih je stalnost 

zaposlitve pomembna.  Dober zaslužek je dvajsetim zaposlenim najpomembnejši, samo trem 

je najbolj nepomemben. Dobri odnosi s sodelavci so osmim zaposlenim najpomembnejši, 

trem so najbolj nepomembni, večini zelo pomembni, pomembni in srednje pomembni (za 

vsako od teh treh postavk se je odločilo 11 zaposlenih). Dobri odnosi z neposrednim vodjem 

so najpomembnejši samo dvema zaposlenima, trem so najbolj nepomembni in večini so 

srednje pomembni (štirinajst zaposlenim) ter pomembni (dvanajstim zaposlenim). Ugoden 

delovni čas je najpomembnejši osmim zaposlenim, enajstim (največ v tej postavki) je delovni 

čas najbolj nepomemben ter nepomemben (desetim zaposlenim).  

Kot je iz tabele razvidno, je najbolj pomembna postavka dober zaslužek, saj je 20 

anketirancev to postavko navedlo kot najpomembnejšo. Zelo pomembna oz. pomembna je 

stalnost zaposlitve. Srednje pomemben je dober odnos z neposredno vodjo. Varnost pri delu 

je najbolj nepomembna, dobri delovni pogoji pa so nepomembni.  Določena svoboda in 

samostojnost pri delu sta zelo nepomembni. Dobre možnosti napredovanja so tudi najbolj 

nepomembne. Dobri odnosi s sodelavci so zelo pomembni, pomembni in srednje pomembni. 

Ugoden delovni čas pa je po mnenju večine anketirancev najbolj nepomemben. 
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Preglednica 16: Dejavniki zadovoljstva pri delu 

Dejavniki 

zadovoljstva pri delu 

Lestvica strinjanja oz. nestrinjanja zaposlenih 

 1 

Naj. 

pom. 

2 

Zelo. 

pom. 

3 

Pom. 

4 

Sred. 

pom. 

5 

Niti 

pom., 

niti 

nepom. 

6 

Sred. 

nepom. 

7 

Nepom. 

8 

Zelo 

nepom. 

9 

Najb. 

nepom. 

Varnost pri delu 7 5 1 5 6 7 10 12 16 

Dobri delovni pogoji 3 6 8 8 10 8 13 10 3 

Določena svoboda in 

samostojnost pri delu 

6 7 6 7 9 7 8 10 9 

Dobre možnosti 

napredovanja 

4 4 5 2 6 9 7 14 18 

Stalnost zaposlitve 11 12 12 7 8 6 5 5 3 

Dober zaslužek 20 8 6 11 9 5 5 2 3 

Dobri odnosi z 

sodelavci 

8 11 11 11 9 9 3 4 3 

Dobri odnosi z 

neposrednim vodjem 

2 8 12 14 5 10 8 7 3 

Ugoden delovni čas 8 8 8 4 7 8 10 5 11 

(1 – najbolj pomemben, 2 – zelo pomemben, 3 – pomemben, 4 – srednje pomemben, 5 – niti 

pomemben niti nepomemben, 6 – srednje nepomemben, 7 – nepomemben, 8 – zelo nepomemben, 9 – 

najbolj nepomemben) 

5.3.12 Poslanstvo – odgovori 

Vprašalnik je vseboval tudi eno vprašanje odprtega tipa, in sicer so anketiranci odgovarjali na 

vprašanje 'kaj je po vašem mnenju poslanstvo (dolgoročni razlog obstoja in delovanja) 

podjetja, v katerem ste zaposleni?' Na to vprašanje je odgovorilo 40 anketirancev. Odgovore 

smo sortirali po področjih.  
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- Rezultati - Tako so se opredelili štirje zaposleni. 

Nekateri menijo, da je poslanstvo podjetja dobri rezultati in uspešno poslovanje podjetja. 

Tukaj spadajo odgovori, kot so: »Dobri rezultati, dobri poslovni rezultati (kvaliteta naših 

proizvodov), dobro poslovanje podjetja, dobro poslovanje podjetja je poslanstvo za vse nas«. 

 

- Kvalitetni proizvodi - Tako se je opredelilo 8 zaposlenih. 

Zaposleni menijo, da je poslanstvo podjetja dobri in kakovostni izdelki in proizvodi, saj 

menijo, da je pomembna zdrava hrana, skrb za živilsko industrijo, oskrba strank s proizvodi, 

za katere pa se mora izboljšati izdelava, zagotavljanje kvalitetnih proizvodov za prehrano 

ljudi in živali, oskrbovanje trga z hrano za živino ter proizvodnja dobre hrane za živali, znanje 

in kakovost proizvodov.  

 

- Vodenje - Tako se je opredelilo 5 zaposlenih. 

Veliko je takih, ki menijo, da je poslanstvo podjetja dobro vodenje organizacije in 

zadovoljstvo strank, saj menijo, da je poslanstvo podjetja dobro in preračunljivo vodenje in 

delovanje podjetja ter vodstva, razdelitev dobička (kot božičnica med vsemi zaposlenimi), 

dobro vodenje in finančna stabilnost, hitro prilagajanje trgu, dobro vodenje in pravilne 

strateške odločitve. Pomembni pa so tudi dobro zastavljeni cilji in pravi ljudje na pravih 

položajih. 

 

- Zadovoljstvo strank in sodelovanje - Tako se je opredelilo 5 zaposlenih. 

Zaposleni menijo, da je poslanstvo podjetja tudi sodelovanje s strankami oz. kupci  in 

zadovoljevanje njihovih potreb, saj navajajo odgovore, kot so zadovoljstvo kupcev, najboljši 

management reje živali, izobraževanje, strokovnost, dolgoletno sodelovanje s strankami, 

korektno in kvalitetno. Poslanstvo je tudi dobra poslovna politika, kvaliteta izdelkov, to, da se 

vsaki stranki hitro ustreže. Eden izmed zaposlenih meni, da je poslanstvo podjetja (p)ostati 

vodilni v proizvodnji krmil in jedilnih jajc v Sloveniji, drugi pa meni, da je osnovna naloga 

izpolnjevati vsa pričakovanja in zahteve odjemalcev, dosegati njihovo zadovoljstvo in 

ohraniti dolgoročno partnerstvo. 

 

- Skrb za delavce in proizvodnjo - Tako se je opredelilo 6 zaposlenih. 

Kar nekaj zaposlenih kot poslanstvo podjetja navaja skrb za zaposlene in samo proizvodnjo 

na različne načine. Menijo, da je poslanstvo podjetja ohranjanje delovnih mest, skrbnost 

vodilnih, zadovoljstvo zaposlenih, to, da se za dobro delo prejme dobro plačilo, da 

prevladujejo dobri odnosi med sodelavci in vodstvom, dobro planiranje in razporeditev dela, 

spoštovanje vseh zaposlenih, odnos vodstva do zaposlenih, za vse enaki osnovni pogoji za 
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delo, varčevanje z energijo in pravilna ocena, kaj se izplača delati. Pravijo, da so pomembni 

poštenost, plačilo, kvaliteta in razumevanje ter samo zdravje delavcev.  

Kot skrb za proizvodnjo pa naštevajo, da je smoter podjetja vzdrževati delovno opremo in 

vestno opravljati delo ter proizvajati krmila.  

Ostaja pa nekaj odgovorov, ki jih nismo umestili v nobeno od kategorij in jih navajamo 

posledično posebej. Tako nekateri zaposleni menijo, da je poslanstvo organizacije: 

- »Tradicija podjetja je razlog za obstoj in delovanje«, 

- »Nižanje stroškov, visok izplen, izkoriščanje kokoši, prehranjenost končnih odjemalcev, 

bogatenje vodstva«, 

- »Kadrovska politika«, 

- »Sodobno suženjstvo in tiranija«, 

- »Dobiček«, 

- »Več vlaganja v mlade«, 

- »Korektnost, transparentnost«, 

- »Dobri požrtvovalni delavci (nižji sloj)«, 

- »€ ups €«, 

- »Živinoreja, poljedelstvo, skrb ljudi za obdelavo zemlje«, 

- »Poštenost, stara šola direktorjev (dobro)«, 

- »Da lahko preživim svojo družino«. 

5.4 Zanesljivost raziskovalnega inštrumenta 

V preglednici 7 smo predstavili zanesljivost vseh spremenljivk, katere smo zajeli v naš 

raziskovalni inštrument. Najvišjo vrednost zanesljivosti, Cronbach Alpho, je dosegla 

spremenljivka notranji odnosi (0,897), najnižjo pa nagrajevanje (0,595), medtem ko Cronbach 

Alpha variira od 0,595 do najvišje vrednosti pri spremenljivki notranji odnosi, ki znaša 0,897. 

  



62 

 

Preglednica 17: Zanesljivost vprašalnika – Cronbach Alpha 

Spremenljivka Število indikatorjev n Cronbach Alpha 

Pripadnost  3 77 0,736 

Organiziranost 3 77 0,701 

Strokovna 

usposobljenost in 

učenje 

3 77 0,664 

Vodenje 3 77 0,744 

Motivacija in 

zavzetost 

3 77 0,658 

Notranji odnosi 3 77 0,897 

Nagrajevanje  3 77 0,595 

Razvoj kariere 3 77 0,654 

Zadovoljstvo z 

delom 

12 77 0,891 

5.5  Rezultati faktorske analize 

Sprejemljive vrednosti za KMO in Bartlett test so višje od 0,50. Pri komunalitetah so 

sprejemljive vrednosti večje od 0,20 (Hojnik 2017,156–157). 

5.5.1 Merilo za vzorčenje vrednosti – KMO in Bartletov test – pripadnost 

Pri lestvici, ki meri pripadnost, vrednost KMO znaša 0,628 in Bartlettov test je statistično 

pomemben (sig=0,00). 

Preglednica 18: KMO in Bartletov test – pripadnost 

KMO Bartletov test (df) Stopnja značilnosti (sig) 

0,628 3 0,000 
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Komunalitete in uteži – pripadnost 

Čeprav je ena komunaliteta pri postavki »organizacije ne bi zapustil, četudi bi se zaradi 

poslovnih težav organizacije znižala plača« nižja od 0,30, a višja od 0,20, smo jo obdržali, ker 

je pomemben del faktorja pripadnost. 

Preglednica 19: Komunalitete in uteži – pripadnost 

Indikator Komunalitete Uteži 

Organizacije ne bi zapustil, četudi bi se zaradi poslovnih težav 

organizacije znižala plača. 

0,257 0,507 

Zaposlitev v naši organizaciji je varna. 0,482 0,694 

Ponosen sem, da sem zaposlen v naši organizaciji. 0,829 0,910 

Pojasnjena varianca – pripadnost 

Sklop indikatorjev, ki merijo pripadnost, predstavlja en faktor, ki pojasnjuje 52,24 % 

variance. 

Preglednica 20: Pojasnjena varianca – pripadnost 

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirana vsota kvadratov 

Faktor Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa 

1 1,973 65,764 65,764 1,567 52,245 52,245 

2 0,674 22,483 88,246  

3 0,353 11,754 100,000 

5.5.2 Merilo za vzorčenje vrednosti – KMO in Bartletov test – organiziranost 

 Pri lestvici, ki meri organiziranost, vrednost KMO znaša 0,583 in Bartlettov test je statistično 

pomemben (sig=0,00). 
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Preglednica 21: KMO in Bartletov test – organiziranost 

KMO Bartletov test (df) Stopnja značilnosti (sig) 

0,583 3 0,000 

Komunalitete in uteži – organiziranost 

Čeprav je ena komunaliteta pri postavki »imam jasno predstavo o tem, kaj se od mene 

pričakuje pri mojem delu« nižja od 0,30, smo jo obdržali, ker je pomemben del faktorja 

organiziranost. 

Preglednica 22: Komunalitete in uteži – organiziranost 

Indikator Komunalitete Uteži 

Imam jasno predstavo o tem, kaj se od mene pričakuje pri mojem 

delu. 
0,149 

0,386 

Naše vodje sprejemajo odločitve pravočasno. 0,883 0,940 

Vrhnji management redno obiskuje zaposlene na vseh 

organizacijskih ravneh. 

0,491 0,701 

Pojasnjena varianca – organiziranost 

Sklop indikatorjev, ki merijo organiziranost, predstavlja en faktor, ki pojasnjuje 50,8 % 

variance. 

Preglednica 23: Pojasnjena varianca – organiziranost 

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirana vsota kvadratov 

Faktor Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa 

1 1,885 62,843 62,843 1,523 50,761 50,761 

2 0,781 26,046 88,889  

3 0,333 11,111 100,000 
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5.5.3 Merilo za vzorčenje vrednosti – KMO in Bartletov test – strokovna usposobljenost in 

učenje 

Pri lestvici, ki meri strokovno usposobljenost in učenje, vrednost KMO znaša 0,628 in 

Bartlettov test je statistično pomemben (sig= 0,00). 

Preglednica 24: KMO in Bartletov test – strokovna usposobljenost in učenje 

KMO Bartletov test (df) Stopnja značilnosti (sig) 

0,628 3 0,000 

Komunalitete in uteži – strokovna usposobljenost in učenje 

Čeprav je ena komunaliteta pri postavki »sodelavci se učimo tudi drug od drugega« nižja od 

0,30, smo jo obdržali, ker je pomemben del faktorja strokovna usposobljenost in učenje. 

Preglednica 25: Komunalitete in uteži – strokovna usposobljenost in učenje 

Indikator Komunalitete Uteži 

Sistem usposabljanja je dober. 0,366 0,605 

Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih. 0,999 0,999 

Sodelavci se učimo tudi drug od drugega. 0,137 0,370 

Pojasnjena varianca – strokovna usposobljenost in učenje 

Sklop indikatorjev, ki merijo strokovno usposobljenost in učenje, predstavlja en faktor, ki 

pojasnjuje 50,1 % variance. 
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Preglednica 26: Pojasnjena varianca – strokovna usposobljenost in učenje 

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirana vsota kvadratov 

Faktor Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa 

1 1,798 59,928 59,928 1,502 50,061 50,061 

2 0,841 28,044 87,972  

3 0,361 12,028 100,000 

5.5.4 Merilo za vzorčenje vrednosti – KMO in Bartletov test – vodenje 

 Pri lestvici, ki meri vodenje, vrednost KMO znaša 0,669 in Bartlettov test je statistično 

pomemben (sig=0,00). 

Preglednica 27: KMO in Bartletov test – vodenje 

KMO Bartletov test (df) Stopnja značilnosti (sig) 

0,669 3 0,000 

Komunalitete in uteži – vodenje 

Vse komunalitete presegajo vrednost 0,30. Najnižja vrednost komunalitete znaša 0,332, 

medtem ko najvišja znaša 0,599. 

Preglednica 28: Komunalitete in uteži – vodenje 

Indikator Komunalitete Uteži 

Vodje upoštevajo opažanja in predloge zaposlenih. 0,599 0,774 

Vodstvo ima posluh za zaposlene v posebnih situacijah (bolezen, 

invalidnost, urejanje prevoza, stanovanjska politika). 

0,332 0,576 

Vodje se z nami pogovarjajo o rezultatih dela. 0,581 0,762 
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Pojasnjena varianca – vodenje 

Sklop indikatorjev, ki merijo vodenje, predstavlja en faktor, ki pojasnjuje 50,4 % variance. 

Preglednica 29: Pojasnjena varianca – vodenje 

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirana vsota kvadratov 

Faktor Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa 

1 1,987 66,227 66,227 1,512 50,396 50,396 

2 0,603 20,109 86,336  

3 0,410 13,664 100,000 

5.5.5 Merilo za vzorčenje vrednosti – KMO in Bartletov test – motivacija in zavzetost 

 Pri lestvici, ki meri motivacijo in zavzetost, vrednost KMO znaša 0,568 in Bartlettov test je 

statistično pomemben (sig= 0.00). 

Preglednica 30: KMO in Bartletov test – motivacija in zavzetost 

KMO Bartletov test (df) Stopnja značilnosti (sig) 

0,568 3 0,000 

Komunalitete in uteži – motivacija in zavzetost 

Čeprav je ena komunaliteta pri postavki »dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro 

opazi in pohvali« nižja od 0,30, smo jo obdržali, ker je pomemben del faktorja motivacija in 

zavzetost. 
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Preglednica 31: Komunalitete in uteži – motivacija in zavzetost 

Indikator Komunalitete Uteži 

Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in pohvali. 0,123 0,351 

Za svoje delo sem zavzet. 0,636 0,797 

Pripravljen sem na dodaten napor, ko se to pri delu zahteva. 0,919 0,959 

Pojasnjena varianca – motivacija in zavzetost 

Sklop indikatorjev, ki merijo motivacijo in zavzetost, predstavlja en faktor, ki pojasnjuje 55,9 

% variance. 

Preglednica 32: Pojasnjena varianca – motivacija in zavzetost 

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirana vsota kvadratov 

Faktor Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa 

1 1,962 65,396 65,396 1,678 55,938 55,938 

2 0,805 26,838 92,234  

3 0,233 7,766 100,000 

5.5.6 Merilo za vzorčenje vrednosti – KMO in Bartletov test – notranji odnosi 

Pri lestvici, ki meri notranje odnose, vrednost KMO znaša 0,752 in Bartlettov test je 

statistično pomemben (sig=0,00). 

Preglednica 33: KMO in Bartletov test – notranji odnosi 

KMO Bartletov test (df) Stopnja značilnosti (sig) 

0,752 3 0,000 

Komunalitete in uteži – notranji odnosi 

Vse komunalitete presegajo vrednost 0,30. Najnižja vrednost komunalitete znaša 0,729, 

medtem ko najvišja znaša 0,769. 
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Preglednica 34: Komunalitete in uteži – notranji odnosi 

Indikator Komunalitete Uteži 

Odnosi med sodelavci so dobri. 0,769 0,877 

Sodelavci si medsebojno zaupamo. 0,735 0,857 

V naši organizaciji komunikacija poteka sproščeno, prijateljsko in 

enakopravno. 

0,729 0,854 

Pojasnjena varianca – notranji odnosi 

Sklop indikatorjev, ki merijo notranje odnose, predstavlja en faktor, ki pojasnjuje 74,4 % 

variance. 

Preglednica 35: Pojasnjena varianca – notranji odnosi 

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirana vsota kvadratov 

Faktor Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa 

1 2,489 82,953 82,953 2,233 74,441 74,441 

2 0,268 8,926 91,879  

3 0,244 8,121 100,000 

5.5.7 Merilo za vzorčenje vrednosti – KMO in Bartletov test – nagrajevanje 

Pri lestvici, ki meri nagrajevanje, vrednost KMO znaša 0,505 in Bartlettov test je statistično 

pomemben (sig=0,00). 

Preglednica 36: KMO in Bartletov test – nagrajevanje 

KMO Bartletov test (df) Stopnja značilnosti (sig) 

0,505 3 0,000 
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Komunalitete in uteži – nagrajevanje 

Čeprav je ena komunaliteta pri postavki »za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja 

oziroma kazen« nižja od 0,30, smo jo obdržali, ker je pomemben del faktorja nagrajevanje. 

Preglednica 37: Komunalitete in uteži – nagrajevanje 

Indikator Komunalitete Uteži 

Če delam več in bolje, sem tudi ustrezno nagrajen. 0,405 0,636 

Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in 

standardih. 

0,999 0,999 

Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma kazen. 0,053 0,230 

Pojasnjena varianca – nagrajevanje 

Sklop indikatorjev, ki merijo nagrajevanje, predstavlja en faktor, ki pojasnjuje 48,5 % 

variance. 

Preglednica 38: Pojasnjena varianca – nagrajevanje 

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirana vsota kvadratov 

Faktor Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa 

1 1,710 57,007 57,007 1,457 48,554 48,554 

2 0,941 31,365 88,371  

3 0,349 11,629 100,000 

5.5.8 Merilo za vzorčenje vrednosti – KMO in Bartletov test – razvoj kariere 

Pri lestvici, ki meri razvoj kariere, vrednost KMO znaša 0,613 in Bartlettov test je statistično 

pomemben (sig=0,00). 
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Preglednica 39: KMO in Bartletov test – razvoj kariere 

KMO Bartletov test (df) Stopnja značilnosti (sig) 

0,613 3 0,000 

Komunalitete in uteži – razvoj kariere 

Čeprav je ena komunaliteta pri postavki »naši vodilni vzgajajo svoje naslednike« nižja od 

0,30, smo jo obdržali, ker je pomemben del faktorja razvoj kariere. 

Preglednica 40: Komunalitete in uteži – razvoj kariere 

Indikator Komunalitete Uteži 

Vsi imamo realne možnosti za napredovanje. 0,366 0,605 

Kriteriji za napredovanje so jasni. 0,714 0,845 

Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike. 0,207 0,455 

Pojasnjena varianca – razvoj kariere 

Sklop indikatorjev, ki merijo razvoj kariere, predstavlja en faktor, ki pojasnjuje 42,9 % 

variance. 

Preglednica 41: Pojasnjena varianca – razvoj kariere 

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirana vsota kvadratov 

Faktor Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa 

1 1,788 59,599 59,599 1,286 42,869 42,869 

2 0,742 24,717 84,316  

3 0,471 15,684 100,000 

5.6 Preverjanje hipotez 

V tem poglavju predstavljamo rezultate preverjanja hipotez. Preverjali smo, kako se 

posamezni dejavniki organizacijske klime odražajo na zadovoljstvu zaposlenih. 
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5.6.1 Vodenje 

Hipoteza H1, ki pravi, da ima način vodenja organizacije statistično pozitiven vpliv na 

zadovoljstvo zaposlenih, je potrjena (sig=0,000; F=17,177), kar pomeni, da način vodenja 

organizacije vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v izbrani organizaciji. Model pojasni 17,5 % 

(0,175) variance.  

Preglednica 42: Linearna regresija: povzetek modela – vodenje 

Model R Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni 

determinacijski 

koeficient 

Std. napaka 

1 0,432 0,186 0,175 0,664 

a. Prediktorji; (Konstanta), Vodenje faktor 

Preglednica 43: Anova – vodenje 

Model Vsota 

kvadratov 

df Povprečje 

kvadratov 

F St. značilnost 

Regresija 7,580 1 7,580 17,177 0,000 

Residuali 33,096 75 0,441   

Skupaj 40,675 76    

a. Odvisna spremenljivka: Ocenite, v kolikšni meri ste na splošno zadovoljni pri delu, ki 

ga opravljate. 

b. Prediktorji; (Konstanta), Vodenje faktor 

Preglednica 44: Koeficienti – vodenje 

   Koeficienti    

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

 Standardizirani 

koeficienti 

t Sig 

 B Std. napaka Beta   

Konstanta 3,935 0,076  51,981 0,000 

Faktor vodenje 0,360 0,087 0,432 4,145 0,000 

Odvisna spremenljivka: Ocenite, v kolikšni meri ste na splošno zadovoljni pri delu, ki ga 

opravljate. 
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5.6.2 Notranji odnosi  

Hipoteza H2, ki pravi, da imajo notranji odnosi v organizaciji statistično pozitiven vpliv na 

zadovoljstvo zaposlenih, je potrjena (sig=0,000; F=16,040), kar pomeni, da notranji odnosi v 

organizaciji vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih v izbrani organizaciji. Model pojasni 16,5 % 

(0,165) variance.  

Preglednica 45: Linearna regresija: povzetek modela – notranji odnosi 

Model R Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni 

determinacijski 

koeficient 

Std. napaka 

1 0,420 0,176 0,165 0.668 

a. Prediktorji; (Konstanta), Notranji odnosi faktor 

Preglednica 46: Anova – notranji odnosi 

Model Vsota 

kvadratov 

df Povprečje 

kvadratov 

F St. značilnost 

Regresija 7,166 1 7.166 16,040 0,000 

Residuali 33,509 75 0,447   

Skupaj 40,675 76    

a. Odvisna spremenljivka: Ocenite, v kolikšni meri ste na splošno zadovoljni pri delu, ki 

ga opravljate. 

b. Prediktorji; (Konstanta), Notranji odnosi faktor 
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Preglednica 47: Koeficienti – notranji odnosi 

  Koeficienti     

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

 Standardizirani 

koeficienti 

T Sig 

 B Std. napaka Beta   

Konstanta 3,935 0,076  51,659 0,000 

Faktor 

notranjih 

odnosov 

0,324 0,081 0,420 4,005 0,000 

Odvisna spremenljivka: Ocenite, v kolikšni meri ste na splošno zadovoljni pri delu, ki ga 

opravljate. 

5.6.3 Nagrajevanje 

Hipoteza H3, ki pravi, da ima nagrajevanje zaposlenih statistično pozitiven vpliv na 

zadovoljstvo zaposlenih, je potrjena (sig=0,000; F=22,195), kar pomeni, da nagrajevanje 

zaposlenih vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v izbrani organizaciji. Model pojasni 21,8 % 

(0,218) variance.  

Preglednica 48: Linearna regresija: povzetek modela – nagrajevanje 

Model R Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni 

determinacijski 

koeficient 

Std. napaka 

1 0,478 0,228 0,218 0,647 

a. Prediktorji; (Konstanta), Nagrajevanje faktor 

Preglednica 49: Anova – nagrajevanje 

Model Vsota 

kvadratov 

df Povprečje 

kvadratov 

F St. značilnost 

Regresija 9,288 1 9,288 22,195 0,000 

Residuali 31,387 75 0,418   

Skupaj 40,675 76    

a. Odvisna spremenljivka: Ocenite, v kolikšni meri ste na splošno zadovoljni pri delu, ki 

ga opravljate. 
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b. Prediktorji; (Konstanta), Nagrajevanje faktor 

Preglednica 50: Koeficienti – nagrajevanje 

  Koeficienti     

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

 Standardizirani 

koeficienti 

t Sig 

 B Std. napaka Beta   

Konstanta 3,935 0,074  53,377 0,000 

Faktor 

nagrajevanja 

0,350 0,074 0,478 4,711 0,000 

Odvisna spremenljivka: Ocenite, v kolikšni meri ste na splošno zadovoljni pri delu, ki ga 

opravljate. 

5.6.4 Razvoj kariere 

Hipoteza H4, ki pravi, da ima razvoj kariere zaposlenih statistično pozitiven vpliv na 

zadovoljstvo zaposlenih, je potrjena (sig=0,000; F=13,359), kar pomeni, da razvoj kariere 

zaposlenih vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v izbrani organizaciji. Model pojasni 14 % 

(0,140) variance.  

Preglednica 51: Linearna regresija: Povzetek modela – razvoj kariere 

Model R Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni 

determinacijski 

koeficient 

Std. napaka 

1 0,389 0,151 0,140 0,678 

a. Prediktorji; (Konstanta), Razvoj kariere faktor 

Preglednica 52: Anova – razvoj kariere 

Model Vsota 

kvadratov 

df Povprečje 

kvadratov 

F St. značilnost 

Regresija 6,150 1 6,150 13,359 0,000 

Residuali 34,526 75 0,460   

Skupaj 40,675 76    
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a. Odvisna spremenljivka: Ocenite, v kolikšni meri ste na splošno zadovoljni pri delu, ki 

ga opravljate. 

b. Prediktorji; (Konstanta), Razvoj kariere faktor 

Preglednica 53: Koeficienti – razvoj kariere 

  Koeficienti     

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

 Standardizirani 

koeficienti 

t Sig 

 B Std. napaka Beta   

Konstanta 3,935 0,077  50,893 0,000 

Faktor razvoj 

kariere 

0,324 0,089 0,389 3,655 0,000 

Odvisna spremenljivka: Ocenite, v kolikšni meri ste na splošno zadovoljni pri delu, ki ga 

opravljate. 
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6 GLAVNE UGOTOVITVE 

Namen naloge je bil ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih z organizacijsko klimo v izbranem 

podjetju. Kvaliteta, standardi, spremljanje kazalnikov kakovosti ter zadovoljstvo uporabnikov 

so pogosto ključni dejavniki za dolgotrajen obstoj in finančno stabilnost podjetja, prav tako pa 

je pomembno zadovoljstvo zaposlenih in povečanje njihove motiviranosti. 

Večina zaposlenih je glede pripadnosti podjetju nekje vmes, saj jih večina ne ve, ali bi 

podjetje v primeru znižanja plač zapustilo ali ne, kljub temu pa svojo zaposlitev smatrajo kot 

precej varno. Zaposleni v organizaciji točno vedo, kaj se od njih pričakuje, menijo, da vodje 

pravočasno sprejemajo odločitve, nekoliko manj zadovoljni oz. nezadovoljni so glede 

obiskovanja vodstva zaposlenih v organizaciji. Zaposleni so zadovoljni s sistemom 

usposabljanja, učijo se drug od drugega, želijo pa si več upoštevanja njihovih želja in 

predlogov glede usposabljanj in izobraževanj. Vodstvo upošteva opažanja in predloge 

zaposlenih, ima za zaposlene posluh, manj zadovoljni pa so s pogovori vodstva oz. nadrejenih 

glede rezultatov dela. Tukaj si želijo večje angažiranosti. Zaposleni so pripravljeni na dodatne 

napore in so zavzeti za delo, vendar pa pogrešajo boljši sistem nagrajevanja in pohval v teh 

primerih. Odnosi v sami organizaciji so dobri, vendar bi komunikacija lahko bila boljša. 

Možnosti napredovanja po mnenju zaposlenih niso najboljše ter sami pogoji za napredovanje 

niso dovolj jasno opredeljeni oz. razumljivi. Večina zaposlenih je zadovoljnih z vodjo, 

vodstvom, sodelavci, s samim delom, stalnostjo zaposlitve, delovnim časom, izrabo letnega 

dopusta. Nekoliko manj zadovoljni so z načinom vodenja, obveščanjem o pomembnih 

zadevah, s plačo, delovnimi pogoji in varnostjo pri delu. 

Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da so delavci na splošno zadovoljni  z delom, seveda 

pa bi nekatera področja lahko bila boljša ter tako ostaja prostor za spremembe. 
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7 PREDLOGI IZBOLJŠAV 

Izvedena raziskava organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih analizira trenutno stanje v 

organizaciji in je podlaga za uvedbo ukrepov, izboljšav, njihovo evalvacijo in naknadno 

merjenje. Raziskava je izvedena oz. narejena glede na specifičnost izbrane organizacije ter se 

jo zato lahko uporabi kot podlago za spreminjanje in uvedbo izboljšav, zaradi česar 

organizaciji ni potrebno najeti zunanjega izvajalca.  

Na osnovi ugotovitev raziskave podajamo naslednje predloge: 

- Spodbuditi vodstvo k izvajanju ukrepov za boljše poročanje in sprotno merjenje 

zadovoljstva zaposlenih. 

- Ponovitev raziskave in primerjava rezultatov za spremljanje zadovoljstva zaposlenih. 

- Spodbuditi vodstvo, da več pozornosti nameni komunikaciji v podjetju in si prizadeva, da 

bo ta bolj sproščena in enakovredna ter prijateljska. 

- Poročati tudi zaposlenim o rezultatih dela, saj so ti zaslužni za to in se počutijo kot člani 

organizacije, torej krepijo pripadnost zaposlenih.  

- Skrbeti za pretočnost in pravočasnost informacij. 

- Izboljšati sistem nagrajevanja ter izrekanja pohval. 

- Ponuditi boljše možnosti napredovanja in jasno opredeliti pogoje za napredovanje ter 

vzgajati svoje naslednike (vodstvo).  
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8 SKLEP 

V magistrskem delu smo preučili zadovoljstvo zaposlenih v izbranem podjetju ter skušali 

ugotoviti, koliko so zaposleni zadovoljni s posameznimi dejavniki v organizaciji. V nalogi 

smo opredelili teoretična izhodišča, raziskovalni problem, cilje, postavili hipoteze in 

raziskovalne metode. V teoretičnem delu smo obdelali tako domačo kot tujo literaturo ter 

podali ugotovitve različnih avtorjev z raziskovalnega področja. V empiričnem delu smo 

izvedli kvantitativno raziskavo. Podatke smo pridobili z anketnim vprašalnikom (za 

zaposlene) ter jih statistično obdelali. Na podlagi rezultatov in preučevane literature smo 

oblikovali glavne ugotovitve in podali nekaj predlogov za nadaljnje raziskovanje. 

Glavni sklep raziskave je, da dobra organizacijska klima in vsi njeni dejavniki zelo vplivajo 

na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. 
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Spoštovani, 

Sem Dejan Jularić, študent Univerze na Primorskem, Fakultete za management in pripravljam 

magistrsko nalogo z naslovom »Povezanost organizacijske klime z zadovoljstvom zaposlenih 

v izbranem podjetju«. 

Prosim vas za sodelovanje v raziskavi, saj mi bo to pripomoglo k zaključku študija.  

Anketni vprašalnik vam bo vzel 10 – 15 minut časa. Prosim vas, da posamezne trditve ocenite 

glede na vaše mnenje in izkušnje, ter pri tem obkrožite prvi odgovor, ki vam pride na misel.  

Odgovore boste podali  na lestvici od 1do 5, pri čemer pomeni 1 – sploh se ne strinjam, 5- 

popolnoma se strinjam.  

Anketni vprašalnik je anonimen in namenjen izključno za namene magistrske naloge. 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje pri izvajanju ankete in vam želim veliko uspehov tako 

poklicnih kot osebnih. 

S spoštovanjem, 

 

           Dejan Jularić
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Vprašalnik 

 

1. Organizacijska klima 

Vprašanja v prvem delu se nanašajo na doživljanje organizacije in delovanje le-te.  

Ocenite stopnjo vašega strinjanja s postavljenimi trditvami tako, da ob vsaki trditvi 

obkrožite eno številko od 1 do 5 glede na sledečo lestvico: 

 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 

Ne strinjam se Niti - niti Strinjam se Popolnoma se 

strinjam 

 

1. Organizacije ne bi zapustil četudi bi se zaradi poslovnih težav 

organizacije znižala plača. 

1    2    3    4    5  

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

3. Ponosen sem, da sem zaposlen v naši organizaciji. 1    2    3    4    5  

4. Imam jasno predstavo o tem, kaj se od mene pričakuje pri mojem 

delu.  

1    2    3    4    5  

5. Naše vodje sprejemajo odločitve pravočasno. 1    2    3    4    5  

6. Vrhnji management redno obiskuje zaposlene na vseh 

organizacijskih ravneh 

1    2    3    4    5 

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

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

9. Sodelavci se učimo tudi drug od drugega.. 1    2    3    4    5  

10. Vodje upoštevajo opažanja in predloge zaposlenih. 1    2    3    4    5  

11. Vodstvo ima posluh za zaposlene v posebnih situacijah 

(bolezen, invalidnost, urejanje prevoza, stanovanjska politika). 

1    2    3    4    5  

12. Vodje se z nami pogovarjajo o rezultatih dela. 1    2    3    4    5  

13. Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in 

pohvali. 

1    2    3    4    5  

14. Za svoje delo sem zavzet. 1    2    3    4    5  

15. Pripravljen sem na dodaten napor kadar se to pri delu zahteva. 1    2    3    4    5  

16. Odnosi med sodelavci so dobri. 1    2    3    4    5  

17. Sodelavci si medsebojno zaupamo. 1    2    3    4    5  

18. V naši organizaciji komunikacija poteka sproščeno, prijateljsko 

in enakopravno. 

1    2    3    4    5  

19. Če delam več in boljše sem tudi ustrezno nagrajen. 1    2    3    4    5  

20. Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in 

standardih. 

1    2    3    4    5  

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

22. Vsi imamo realne možnosti za napredovanje. 1    2    3    4    5  

23. Kriteriji za napredovanje so jasni. 1    2    3    4    5  

24. Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike. 1    2    3    4    5  
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25. Zapišite kaj je po vašem mnenju poslanstvo (dolgoročni razlog obstoja in 

delovanja)  podjetja v katerem ste zaposleni. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Zadovoljstvo pri delu 

Vprašanja v drugem delu vprašalnika se nanašajo na doživljanje vašega osebnega 

zadovoljstva pri delu. Ocenite vsak vidik vašega zadovoljstva tako, da ob njem 

obkrožite eno številko od 1 do 5 glede na sledečo lestvico. 

1 2 3 4 5 

Popolnoma sem 

nezadovoljen 

Nezadovoljen 

sem 

Niti- niti Zadovoljen sem Popolnoma sem 

zadovoljen 

 

Kako zadovoljni ste pri svojem delu:  

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

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

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

29. … s pravočasnim obveščanjem o zadevah, ki so pomembne za 

vaše delo? 

1    2    3    4    5 

30. … s plačo? 1    2    3    4    5 

31. … z delovnimi pogoji(prostori, oprema, itd.) ? 1    2    3    4    5 

32. … z varnostjo pri delu? 1    2    3    4    5 

33. … s sodelavci? 1    2    3    4    5 

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

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

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

37. … z možnostjo izrabe dela letnega dopusta po lastnih željah? 1    2    3    4    5 

38. Ocenite v kolikšni meri ste na splošno zadovoljni pri delu, ki ga 

opravljate (1- popolnoma sem nezadovoljen do 5- popolnoma sem 

zadovoljen) 

1    2    3    4    5 
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39. Razvrstite naslednje dejavnike glede na to kako pomembni se vam zdijo za vaše 

zadovoljstvo pri delu (od 1.- 9. mesta, tako da  najpomembnejšemu dejavniku pripišete 

številko 1, najmanj pomembnemu dejavniku pa številko 9) 

a) Varnost pri delu    ____ 

b) Dobri delovni pogoji  ____ 

c) Določena svoboda in samostojnost pri delu  ____ 

d) Dobre možnosti napredovanja  _____ 

e) Stalnost zaposlitve  ____ 

f) Dober zaslužek  ___ 

g) Dobri odnosi z sodelavci ____ 

h) Dobri odnosi z neposrednim vodjem  ____ 

i) Ugoden delovni čas  ____ 

 

4. Podatki o anketirancu 

Spol: 

a) Moški 

b) Ženska 

Starost 

a) Do 30 let 

b) Od 30 – 39 let 

c) Od 40 – 49 let 

d) Nad 50 let 

Stopnja izobrazbe 

a) Osnovna šola 

b) Srednja šola 

c) Višja ali visoka strokovna (prva bolonjska stopnja) 

d) Univerzitetna, magisterij (druga bolonjska stopnja) 

e) Doktorat, specializacija 

Nivo v organizaciji 

a) Delavec v proizvodnji 

b) Strokovni kader 

Staž v organizaciji 

a) Do 5 let 

b) Nad 5 let 

c) Nad 10 let 

d) Nad 20 let 

e) Nad 30 let 

 


