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POVZETEK 
 
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti vpliv dimenzij organizacijske klime na donosnost v 
slovenskih zdraviliš�ih in nakazati možne razrešitve za izboljšanje stanja. Kot pripomo�ek za 
izvedbo kvantitativne raziskave smo uporabili standardizirani vprašalnik SiOK, ki je 
namenjen merjenju organizacijske klime in zadovoljstva. Vprašalnik je bil posredovan 360 
osebam, vršnim in srednjim managerjem, samostojnim strokovnim sodelavcem in 
operativnim vodjem, ki so bili zaposleni v trinajstih državno verificiranih zdraviliško-
turisti�nih centrih v Republiki Sloveniji. Ugotovili smo, da imata motivacija in zavzetost 
signifikantno pozitiven odnos na donosnost v slovenskih zdraviliš�ih. Boljše vodenje 
pozitivno vpliva na poslovne izide zdraviliš�a. Na podlagi ugotovitev smo zasnovali predloge 
ukrepov za izboljšanje organizacijske klime, ki bodo koristni za vse tiste, ki si prizadevajo za 
uspešnost poslovanja slovenskega zdraviliš�a.  
 
 
Klju�ne besede: anketa, donosnost, management, naravna zdraviliš�a, organizacijska klima.  
 
 
 
 

SUMMARY 
 
The aim of the thesis was to determine the influence of the dimensions of the organizational 
climate on the efficiency of the Slovenian spas and indicate possible solutions to renew the 
situation. We use quantitative research, a standardized questionnaire Siok, which is designed 
to measure organizational climate and satisfaction in the organization. The questionnaire was 
sent to 360 people, high and middle management, independent curators and operative 
managers, who were employed in the thirteen state-verified health and tourism centers in 
Slovenia. We have found that the motivation and commitment have significant positive 

relationship to efficiency in Slovenian spas. Better governance has a positive impact on profit 
or loss spas. Based on those findings we designed measures to improve the organizational 
climate which will be useful for all those who strive for performance in Slovenian spas. 
 
 

Key words: quantitative research, efficiency, management, health and tourism centers, 
organizational climate. 
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1 UVOD  

 
Obstaja povezava med po�utjem in vedenjem zaposlenih v neki organizaciji ter njihovo 
pripravljenostjo za delo. Da bi sprejeli morebitne ukrepe za pove�anje motivacije, je potrebno 
najprej prou�iti organizacijsko klimo v organizaciji oz. izmeriti zadovoljstvo zaposlenih. 
Vzdušje v organizaciji ali organizacijska klima je npr. odvisna od stališ� zaposlenih o lastnem 
delu, organiziranosti dela, nagradah, na�inu vodenja, medsebojnih odnosih, po�utju v podjetju 
ter interesih in željah zaposlenih glede njihovega dela, kariere in izobraževanja itd. Vse te 
sestavine so v osnovi zajete v organizacijski kulturi, ki je v primerjavi z organizacijsko klimo 
širši pojem. Armstrong (2006) pravi, da organizacijska kultura zajema širok nabor socialnih 
pojavov, kot so npr. zna�ilni na�in obla�enja v organizaciji, jezik, vedenje, prepri�anje, 
vrednote, predpostavke, statusni simboli in avtoriteta, miti, obredi in sve�anosti, na�ini 
upoštevanja drugih ipd. Armstrong (2006, 101) prav tako meni, da se kultura nanaša na 
globljo strukturo organizacije, ki leži v vrednotah, prepri�anjih in predpostavkah �lanov 
organizacije, klima pa se nanaša na tiste vidike socialnega okolja, ki jih �lani zavestno 
zaznavajo. 
 
Klima pomeni zaznave, kako zaposleni dojemajo lastno organizacijo in kako dojemajo svoje 
možnosti in pogoje dela. Posamezniki zaznavajo lastnosti organizacije v okviru svojih lastnih 
vrednot, ki so pomembne za lastno blagostanje. Govorimo o psihološki klimi na ravni 
posameznika. Ko so zaznave skupne ve�jemu številu ljudi v organizaciji, govorimo o 
organizacijski klimi (Pavlin, 2004, 3). 
 
Po Schneiderju (1990, 295) je organizacijska klima definirana kot zaznava dogodkov, 
postopkov, procedur in odnosov v organizaciji. Dogodke, postopke in procedure je 
poimenoval rutine, nagrajeno vedenje zaposlenih pa nagrade. Rutine in nagrade sporo�ajo 
zaposlenim, kaj je cenjeno v njihovi organizaciji. 

 
Organizacijska klima v splošnem pomeni, kako ljudje zaznavajo in ob�utijo, da se v 
organizaciji ravna z njimi. Nanaša se na kakovost delovnega okolja in je pomemben vidik 
uspešnosti poslovanja organizacije. Organizacijska klima oz. klima v organizaciji, poslovna 

klima, delovno ozra�je, vzdušje, atmosfera, delovna morala, po�utje ali preprosto klima so 
pojmi, ki se uporabljajo kot sinonim in pomenijo uravnovešene, zdrave organizacijske 
razmere, v katerih lahko ljudje delajo s samospoštovanjem in imajo odprte možnosti za osebni 
razvoj (Hofstede, 1990). 
 
Dimenzije organizacijske klime so tisti dejavniki, ki oblikujejo dolo�eno organizacijsko klimo. 
Da bi ugotovili dimenzijo posamezne organizacijske klime, jo moramo najprej dolo�iti in šele 
potem ugotavljamo, ali je ta dimenzija bistvena za organizacijsko klimo ali ne. Tako recimo 
ne ugotavljamo, ali imajo sodelavci v organizaciji svoja stališ�a ali ne, lahko pa poskušamo 
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ugotoviti, kakšna so ta stališ�a (Lipi�nik, 1998, 75). Organizacijska klima je splošen pojem, ki 
se nanaša na skupino dimenzij, zna�ilnih za posamezno organizacijo, njeno poslanstvo in 
vizijo ter smotre in cilje. Razlogi za zadovoljstvo zaposlenih pri delu so povezani z 
dimenzijami klime. Z ugotavljanjem stališ�, ki jih imajo zaposleni do organizacije, iš�emo 
tudi možnosti za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih pri delu (Zupan, 2001, 105). Sposobni in 
zadovoljni zaposleni so ena izmed glavnih konkuren�nih prednosti organizacije.  
 
Day in Bedeian (1991, 595) sta ugotovila, da se u�inkovitost dejansko povezuje z 
organizacijsko klimo, da se osebnost zaposlenih povezuje z u�inkovitostjo znotraj 
organizacije, ne pa tudi med organizacijami. Zato sta predpostavila, da organizacijska klima, 
skupaj z osebnostnimi lastnostmi, vpliva na u�inkovitost posameznika. Izkazalo se je, da je 
organizacijska klima dejansko pomembna sestavina u�inkovitosti, saj so ob organizacijski 
klimi, ki jo zaposleni dojemajo kot pozitivno, visoko delovno orientirani zaposleni (npr. 
zanesljivi, marljivi, sposobni, natan�ni ipd.) veliko bolj u�inkoviti kot nizko delovno 
orientirani zaposleni. 
 
Zaposleni so bolj uspešni, �e zaznavajo, da so vklju�eni v odlo�itve, informiranje ter da jih 
vodstvo podpira (Kangis in Williams, 2000, 535). Kangis in Williams (2000, 539) sta v svojih 
študijah primerjala visoko in nizko produktivna podjetja glede na prevladujo�o organizacijsko 
klimo in pri tem ugotovila, da so v bolj uspešnih podjetjih dosegli dosledno višje izide 
organizacijske klime kot pa v manj uspešnih podjetjih. 
 
Adizes (1996, 268) meni, da klima v organizaciji pomembno vpliva na uspešnost poslovanja. 
Ljudje, ki skupaj sodelujejo in med katerimi vlada vzajemno zaupanje in spoštovanje, bodo 
namre� dosegli dobre izide, njihova storilnost bo višja. To pa prinaša organizaciji ugled, ki se 
kaže v uspešnem poslovanju. 
 

Day in Bedeian (1991), Burke in Litwin (1992) in Denison (1990) so le nekateri avtorji, ki so 
v svojih raziskavah ugotovili pomembno povezavo med organizacijsko klimo in uspešnostjo 
sodelavcev pri delu, kar posledi�no pomembno vpliva na uspešnost poslovanja organizacije. 
 
Uspešnost poslovanja lahko merimo s produktivnostjo. S produktivnostjo merimo razmerje 
med koli�insko izraženimi u�inki in koli�inami prvin poslovnega procesa, ki so bile 
uporabljene. Kot prvino poslovnega procesa najpogosteje upoštevamo le en variabilni input, 
to je delo (število ur, število zaposlenih ipd.). Ve�ji kot je kazalnik produktivnosti, bolj 
u�inkovito so izkoriš�ene prvine poslovnega procesa, torej variabilni input (Bergant, 2001, 
157). 
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1.1 Opredelitev problema 

 
Po pregledu raziskav in prispevkov zgoraj navedenih avtorjev smo ugotovili, da 
organizacijska klima vpliva na po�utje zaposlenih. Po�utje zaposlenih in njihovo zadovoljstvo 
pa pomembno vplivata na izide (uspešnost) njihovega dela in na odnos do strank. Neustrezna 
organizacijska klima povzro�a pri zaposlenih slabo po�utje, sodelavci so na delovnem mestu 
nezadovoljni, vse to pa se odraža na njihovih izidih dela in na odnosu do strank. Zdraviliški 
turizem je ena izmed najstabilnejših pojavnih oblik turizma, saj je zdravljenje nujna potreba. 
Zdraviliški turizem definira skupnost odnosov in pojavov, ki s spremembo kraja bivanja 
spodbujajo, stabilizirajo in po potrebi vzpostavljajo telesno, duševno in socialno dobro 
po�utje z uporabo zdravstvenih storitev (Goj�i�, 2005, 76). 
 
V storitvenih organizacijah, kot so npr. zdraviliš�ne, je zadovoljstvo gostov izjemnega 
pomena. Še tako kakovostna storitev, ki ni podana na pravilen na�in, ne prinese želenih izidov, 
zadovoljstva gosta. Zavedali naj bi se, da se samo zadovoljni gost vrne, je ponovno 
pripravljen koristiti storitve zdraviliš�a, to pa prinaša konkuren�no prednost organizaciji 
(Goj�i�, 2005, 79) 
 
�e se zavedamo, da so zaposleni v turizmu v neposrednem stiku z gosti (turisti), naj bi se  
zavedali tudi njihovega pomena za organizacijo. V vseh turisti�nih podjetjih, v katerih si 
prizadevajo za dvig uspešnosti, naj bi se zavedali, da kakovostno storitev lahko izvaja le 
primerno motivirano osebje. Manager naj bi ustvarjal ugodno vzdušje za sodelavce, kar je 
enako pomembno kot ustvariti ugodno vzdušje za goste (Brezovec, 2000, 119). 
 
Pozitivno spodbujanje izrabljanja �loveških virov poganja razvoj turizma, vpliva na kakovost 
storitev, omogo�a premagovanje konkurence, in posledi�no osvajanje trgov, ter zagotavlja 
cveto�o prihodnost te dejavnosti (Florjan�i� in Jesenko, 1997, 65).  

 
V slovenskih zdraviliško-turisti�nih centrih do sedaj še ni bilo opravljene raziskave o vplivu 
organizacijske klime na dodano vrednost, temve� se je vršni management zanašal zgolj na 
lastna znanja, izkušnje in ob�utke pri prepoznavanju organizacijske klime. Temeljni problem 
je, da še ni bilo opravljene raziskave o vplivu organizacijske klime na dodano vrednost v 
slovenskih zdraviliš�ih. Zaradi nujnosti celostnega razumevanja vpliva organizacijske klime 
na poslovno uspešnost želimo raziskati stanje v slovenskih zdraviliš�ih ter pomen in vpliv 
posameznih dejavnikov organizacijske klime glede na prihodek na zaposlenega  v poslovanju 
izbranih slovenskih zdraviliš�. 
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1.2 Namen magistrskega dela 

 
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti vpliv dimenzij organizacijske klime na izbrani 
kazalnik uspešnosti poslovanja v slovenskih zdraviliš�ih (prihodek na zaposlenega) in 
nakazati možne razrešitve za izboljšanje stanja.  
 
Raziskovanje klime izhaja iz predpostavke, da je razli�na socialna okolja mogo�e opisati s 
pomo�jo omejenega števila istih ali podobnih dimenzij oziroma dejavnikov organizacijske 
klime. To število obi�ajno variira od treh do šestih temeljnih dimenzij organizacijske klime. 
Pregled raziskav organizacijske klime, ki se navajajo v literaturi in izhajajo iz razli�nih 
vprašalnikov za organizacijsko klimo, kaže na razli�ne nabore izvedenih dejavnikov oziroma 
dimenzij klime. Dobljene razlike v strukturi organizacijske klime lahko pripišemo razli�nim 
organizacijskim pogojem in dogodkom. Kajti kjer je klima definirana z zaznavanjem  
delovnega okolja, bi bilo težko pri�akovati identi�en nabor izvedenih dejavnikov 
organizacijske klime v razli�nih delovnih okoljih, kjer obstajajo povsem specifi�ne oblike 
organizacijske prakse in procesov. 
 

1.3 Cilji, hipoteze in omejitve magistrskega dela 

 
Izhajajo� iz namena magistrske naloge, smo si zastavili naslednje cilje raziskave: 

• študij relevantne strokovne literature, virov in teorij znanih prispevkov prakse na podro�ju 
managementa, kakovosti poslovanja in organizacijske kulture ter klime, 

• opraviti kvantitativno raziskavo o vplivu dejavnikov organizacijske klime na prihodek na 
zaposlenega  v izbranih slovenskih zdraviliš�ih, 

• zasnovati predloge za spremembo oz. izboljšanje organizacijske klime v izbranih 
slovenskih zdraviliš�ih.  

 

Na podlagi predhodnega pregleda in preu�evanja literature, konceptualnega okvira in 
raziskave, namena in ciljev naloge ter vprašalnika smo za raziskavo oblikovali naslednje 
hipoteze: 
 

• H1: Notranji odnosi imajo signifikantno pozitiven vpliv na prihodek na zaposlenega v 
slovenskih zdraviliš�ih. 

• H2: Motivacija in zavzetost imata signifikantno pozitiven vpliv na prihodek na 
zaposlenega v slovenskih zdraviliš�ih. 

• H3: Vodenje ima signifikantno pozitiven vpliv na prihodek na zaposlenega v slovenskih 
zdraviliš�ih. 

 
Klju�ne omejitve raziskave lahko razdelimo na metodološke ter vsebinske.  
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Metodološke omejitve raziskave izhajajo iz dejstva, da raziskovalno delo temelji na primeru 
zdraviliško-turisti�nih centrov v Republiki Sloveniji iz okolja slovenske nastanitvene 
industrije,  izidov ugotovitev in priporo�il ne bo mogo�e posploševati na katerikoli posamezni 
nastanitveni sektor oziroma na nastanitveni sektor na splošno. Kot omejitev subjektivne 
narave pa bi izpostavili lastne izkušnje – osebna seznanjenost, poznavanje (kot dobro prakso) 
predstavljenega primera. Ne samo na ravni zgolj študija literature, temve� tudi na podlagi 
osebnega informiranja ter zanimanja. Slednje navajamo med omejitvami predvsem zaradi 
mogo�ih, že izoblikovanih stališ� in poudarkov glede omenjene tematike, ki bi utegnila imeti 
pomen pri izvedbi raziskave; pomenila pa bi lahko tudi potencialno omejevalno okoliš�ino v 
oziru drugega kulturnega okolja.  
 
Vsebinske omejitve raziskave pa izhajajo iz opredelitev (kot jih imenujemo) socialnih 
dimenzij oziroma tistih, ki jih mednje uvrš�amo. Kot vsebinsko omejitev raziskave je 
potrebno izpostaviti dimenzije, na katerih je osnovana celotna raziskava in iz katerih smo 
izhajali tudi pri kon�nih presojah in zaklju�kih raziskave. Ker ima pojem uspešnost 
poslovanja ve� dimenzij in pomenov, smo se v naši raziskavi omejili zgolj na prihodek na 
zaposlenega, medtem ko ostalih sestavin, kot so npr. kakovost proizvodov, zadovoljstvo 
strank, inovativnost, ekonomi�nost ipd., nismo prou�evali.    
 

• Izidi so omejeni  na slovenska zdraviliš�a in jih ne moremo posploševati na druge 
organizacije v Sloveniji.  

• V naši raziskavi smo se omejili zgolj na prihodek na zaposlenega, medtem ko ostalih  
nefinan�nih ali finan�nih kazalnikov, kot so npr. kakovost proizvodov, zadovoljstvo 
strank, inovativnost, ekonomi�nost, donosnost ipd.  nismo prou�evali.  

• Izidov ne moremo  posploševati na druga tuja podobna zdraviliš�a, saj tam morda veljajo 
druga�ne zakonitosti kot pri nas. 

• Vzorec slovenskih zdraviliš� je bil reprezentativen in lahko raziskava pomeni dobro 
izhodiš�e za analizo nadaljnjih gibanj organizacijske klime v teh zdraviliš�ih. 

• Raziskava je �asovno omejena, predstavlja analizo merjenja v spomladanskem �asu leta 
2013.  

• Ugotovitev ne moremo posploševati za daljše �asovno obdobje. 
  

1.4 Metode dela 

 
Raziskovalno delo lahko z vidika pridobivanja oziroma zbiranja podatkov razdelimo na dva 
dela, in sicer:  

• Teoreti�ni – Pri prou�evanju literature smo uporabili predvsem metode, ki se nanašajo na 
zbiranje, iskanje ter študij strokovne literature na podro�ju managementa in organizacijske 
klime s poudarkom na turisti�ni dejavnosti. Pri prou�evanju literature smo uporabili 
metode analize vsebine in metode primerjanja pridobljenih ugotovitev. Ob tem smo se 
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posluževali strokovne literature tujih in doma�ih avtorjev, podatkov, pridobljenih iz 
iBON® za leto 2011, razprav iz zbornikov in razli�nih virov, kot so interna dela in 
objavljeni �lanki na doma�ih in tujih spletnih straneh.  

• Empiri�ni – Osnova za zbiranje podatkov in informacij (v skladu z metodologijo 
raziskave) je bil vprašalnik za udeležence v raziskavi in iBON® za leto 2011, ki omogo�a 
dostop do finan�nih podatkov za slovenska naravna zdraviliš�a. S pomo�jo  vprašalnika 
smo izvedli raziskavo med slovenskimi turisti�nimi udeleženci v trinajstih slovenskih 
zdraviliš�ih. Vprašalnik SiOK je namenjen merjenju organizacijske klime in zadovoljstva. 
Ta vprašalnik je bil izdelan v okviru projekta za primerjalno raziskovanje organizacijske 
klime v organizacijah v Sloveniji. Vprašalnik je pripravljen tako, da je mogo�a ustrezna 
statisti�na analiza (obdelava z Excelom – grafi�ni prikazi), s katero lahko registriramo 
zna�ilne dimenzije klime. Predstavljena je kvantitativna analiza vprašalnika povezanosti 
dimenzij organizacijske klime in njihov vpliv na finan�no donosnost slovenskih zdraviliš�. 
Uspešnost poslovanja smo preverjali s pomo�jo kazalnika prihodkov od prodaje na 
zaposlenega. 

 
Pri obdelavi podatkov, njihovi predstavitvi smo se v teoreti�nem delu oprli predvsem na 
metodi deskripcije in kompilacije (povezovanja del, spoznanj razli�nih avtorjev ter poznanih 
prispevkov dobre prakse) ter opravili študijo primarnih in sekundarnih virov. 
 
V empiri�nem delu naloge sledi opis statisti�ne obdelave podatkov (izhajajo� iz kvantitativne 
narave raziskave). V ta namen smo uporabili razli�ne raziskovalne metode, kot so metoda 
vzor�enja, analize in anketiranja. Za obdelavo in analizo podatkov smo uporabili ustrezne 
statisti�ne metode, in sicer: faktorsko analizo, regresijsko in korelacijsko analizo, metodo 
povezovanja in soo�anja teoreti�nih spoznanj z raziskavo zbranih podatkov. Za empiri�no 
analizo smo uporabljali statisti�no programsko orodje SPSS oziroma odprtokodno verzijo 
programa PSPP. Ugotavljali smo frekven�ne porazdelitve strukture anketirancev po 
posameznih dimenzijah. Pri testiranju hipotez o vplivu dejavnikov organizacijske klime na 

finan�no donosnost smo izvedli faktorsko analizo (zmanjšali število opazovanih spremenljivk) 
in analizo korelacij (odvisnost med posameznimi trditvami in donosnostjo). Te podatke smo 
uporabili za iskanje možnosti izboljšanja organizacijske klime ter za ocenjevanje 
u�inkovitosti že izpeljanih sprememb. Merjenje nam prinaša informacije, ki jih lahko 
uporabimo pri pove�evanju uspešnosti podjetja. 
 

1.5 Struktura magistrskega dela 

 
V uvodnem delu magistrske naloge smo predstavili namen in cilje raziskave ter katere 
dejavnike organizacije bomo raziskovali. Predvsem smo se posvetili analizi vpliva 
organizacijske klime na uspešnost podjetja. 
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V drugem delu pa smo predstavili teoreti�ne vidike organizacijske kulture in organizacijske 
klime. Predstavili smo na�ine merjenja organizacijske klime. V skladu s tem smo predstavili 
tudi dejavnike, ki jih analiziramo v okviru organizacijske klime. Prav tako pa smo predstavili 
teoreti�ne poglede o vplivu organizacijske klime na finan�no uspešnost poslovanja podjetja. 
 
V tretjem delu sledi analiza vpliva organizacijske klime na finan�no uspešnost poslovanja v 
slovenskih zdraviliš�ih. To je prva tovrstna raziskava v slovenskih zdraviliš�ih. Opravljena je 
bila med slovenskimi naravnimi zdraviliš�i. Izsledki raziskave so pokazali, ali boljša 
organizacijska klima vpliva tudi na poslovne izide. 
 
Na osnovi tega so v �etrtem delu predstavljeni predlogi za izboljšanje situacije v slovenskih 
naravnih zdraviliš�ih. Predstavljeni so prakti�ni predlogi, kako bi lahko izboljšali 
organizacijsko klimo v tistih zdraviliš�ih, ki so se pokazala kot manj uspešna. 
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2 TEORETI�NA IZHODIŠ�A 

 

V tem poglavju bomo opisali osnovne definicije s podro�ja managementa in organizacije ter s 

tem povezanih pojmov, kot sta organizacijska kultura in organizacijska klima v organizaciji. 

Opravili smo sistemati�en pregled doma�e in tuje strokovne literature.  

 

2.1 Management in organizacija 

 
Zadnja desetletja se soo�amo z velikimi kompleksnimi poslovnimi sistemi, ki so vsebina in 
posledica družbenega delovanja. Za te kompleksne sisteme je zna�ilno, da se manj uspešno 
prilagajajo spremembam. Vzrok je najpogosteje v tem, da ljudje vidimo organizacijo kot 
mehanizem in ne kot »živ organizem«. Za živ organizem je zna�ilno, da se nenehno spreminja 
in iz lastnih komponent ustvarja nove ali prilagaja obstoje�e novim okoliš�inam. Za živ 
organizem je pomembno tudi to, da deluje kot kompleksna mreža povezav. Klasi�no 
mehanicisti�no organizacijo je mogo�e obvladovati samo od zgoraj navzdol in jo spreminjati 
od zunaj. Za živ organizem je zna�ilno, da se sam uravnava, da deluje avtonomno in da lahko 
sam sebe nenehno razvija in izboljšuje. �e primerjamo prispodobe med seboj, kaj hitro 
ugotovimo, zakaj je toliko težav pri spreminjanju in prilagajanju organizacije novim 
okoliš�inam. Potreba po tem, da vse spremembe vpeljuje management, ustvarja birokratsko 
togost in težnjo po izogibanju tveganju. Organizacije, ki se spreminjajo po mehanicisti�nem 
na�elu, ki ne dopuš�a samoprilagajanja, samoorganizacije in nenehnega u�enja, ne morejo 
preživeti v kompleksnem, v znanje usmerjenem in hitro se spreminjajo�em poslovnem okolju 
(Ambrož in Bratkovi�, 2004, 17). 
 
Problemi, s katerimi se soo�ajo v organizaciji pri zagotavljanju proizvodov (izdelkov ali 
storitev) ali procesov, so tako kompleksni, da jih je mogo�e razreševati samo s sistemskim 
pristopom (Senge, 1994, 7). Sistemska inovacijska strategija temelji na prispodobi 
organizacije kot pajkove mreže. �e se je dotakneš, reagira s celotno površino. Tudi 
organizacija reagira kot celota na spremembe, ki se dogajajo v enem delu organizacije ali na 
eni od njenih ravni. 
 

Organizacij ne gre ve� obravnavati »mehansko«, temve� jih vse bolj primerjamo z živimi bitji, 
ki so vselej hitra, prilagodljiva in iznajdljiva v hitro spreminjajo�ih se turbulentnih okoljih. 

Od tu sledi vzporednica na podjetje v današnjem �asu, od katerega se pri�akuje hiter odziv na 
globalni trg, nacionalni trg in seveda notranji trg oziroma želje zaposlenih v organizacijah. Od 
tu tudi Morganova implikacija organizacije kot organizma. Ideja izhaja iz mnenja, da so 
»uslužbenci ljudje s kompleksnimi potrebami, ki morajo biti zadovoljenje, da lahko živijo 

zdravo, polno življenje, in so na delovnem mestu u�inkoviti« (Morgan, 2004, 36). Danes delo 
ne obravnavamo ve� kot osnovno potrebo za preživetje in ga le stežka lo�imo na delo in 
nedelo oziroma delo in prosti �as. Meje se brišejo. Zato je pomembno, da je danes znotraj 
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organizacije poskrbljeno za odnose med zaposlenimi, skrb za življenje izven delovnega �asa, 
za graditev dolo�enih socialnih potreb in za na�in, kako se slednje potrebe zadovoljujejo. 
Vidimo lahko, da se v polni meri odmikamo od »klasi�nih birokratskih organizacij, ki so 

skušale motivirati z denarjem ali pa le  z zagotovitvijo stalne zaposlitve, obenem pa omejile 

psihološki razvoj zaposlenega« (Morgan, 2004, 38). 
 

2.2 Pojmovanja organizacije 

 
Za�etek razvoja organizacijskih teorij v današnjem pomenu pojma avtorji predvsem soglasno 
postavljajo na konec 19. ali na za�etek 20. stoletja in ga brez izjeme povezujejo z delom F. W. 
Taylorja in znanstvenim managementom. Najve� pozornosti je namenil posameznemu 
sodelavcu, oblikovanju njegovih delovnih nalog v obratu. Njegov najpomembnejši prispevek 
je lo�itev na�rtovanja in strokovnosti dela od izvajanja. Sodelavec postane le izvajalec dela, ki 
je skrbno na�rtovano in oblikovano. To je kasneje omogo�ilo podreditev sodelavca. Primere 
velikih delovnih projektov, ki so zahtevali visoko stopnjo organiziranosti, sre�amo v 
zgodovini �loveštva že mnogo prej (Senge, 1994). 
 
Morganova definicija organizacije (2004) temelji na preprosti predpostavki, da vse teorije 
organizacij in managementa temeljijo na implicitnih podobah ali metaforah, ki nas vodijo, da 
vidimo, razumemo in vodimo organizacijo na posebne na�ine. Tako preu�uje organizacije kot 
stroje, organizme, možgane, kulture, politi�ni sistem, duševni zapor, tok in transformacije ter 
kot inštrument dominacije. Kljub razli�nim definicijam in metaforam organizacije smo si vsi 
enotni v tem, da brez uspešnega sodelovanja med njenimi deli in zunanjim okoljem ta ne 
deluje u�inkovito.  
 
Handy (2004) pravi, da �e želimo razumeti organizacijo, naj bi razumeli naravo mo�i in 
vpliva, s katerim ljudje v organizaciji težijo k doseganju dolo�enih smotrov in ciljev, saj lahko 

preko organizacije kot individualisti ali kot skupina vplivajo na druge, da tudi ti za�nejo 
delovati in razmišljati na dolo�en na�in. 
 

Mehanisti�ne teorije organizacije 
Zna�ilnosti mehanisti�ne teorije organizacije so, da se organizacija obravnava kot nekaj, kar 
je podobno mehanizmu, kar ima splošne zna�ilnosti popolnega stroja, depersonalizirani aparat, 
ki omogo�a sistem dela, zasnovan na racionalnih osnutkih. Tak aparat naj bi deloval brez 
trenja, brez napak, povzro�enih zaradi �loveških slabosti, in ni odvisen od raznih 
subjektivizmov, ta aparat bi naj bi bil nad ljudmi (Rozman, 2001). 
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Organske teorije organizacije 
Organska teorija organizacije se primerja z živim organizmom, ki se deli na organe, �leni na 
nujne dele. Vsak del je usmerjen in usklajen za izvrševanje skupne naloge. V organizacijo naj 
bi bili vgrajeni tudi vsi tisti regulacijski mehanizmi, ki jih najdemo pri vsakem živem 
�loveškem bitju. To pojmovanje je še vedno prisotno v teoriji organizacije kakor tudi v praksi, 
vendar pa se opuš�a (Rozman, 2001). 
 

Teorije o med�loveških odnosih 
Organizacija je sestav medsebojnih razmerij med ljudmi, ki zagotavljajo obstoj, 
družbenoekonomske in druge zna�ilnosti ter smotrno uresni�evanje namena in cilja 
organizacije. Organizacija je zavestna �lovekova dejavnost usklajevanja proizvodnih 
ustvarjalcev ali tehnika kombiniranja procesov zaradi ve�je smotrnosti. Teoretiki 
med�loveških odnosov opredeljujejo organizacijo kot socialni kooperativni sistem (Rozman, 
2001). 
 

2.2.1 Organizacija kot stroj 

 
Morgan (2004, 88) meni, da je metafora stroja dobra, zato jo je vredno raziskati in poiskati 
njeno vpletenost v organizacijsko spremembo. Ko pomislimo na organizacije kot stroje, jih 
za�nemo videti kot na�rtovane k podjetnosti in strukturirane za doseganje že vnaprej 
dolo�enih smotrov in ciljev. Ta metafora organizacije vsebuje dobro definirane operacije, 
strukturne in poklicne vloge ter u�inkovito delovanje znotraj in med delujo�imi deli stroja. 
Postopki in standardi so to�no dolo�eni in pri�akujemo, da se po njih ravnamo. Mnogo na�el 
v tem na�inu organiziranja je globoko ukoreninjenih v naših predpostavkah, kako bi 
organizacije morale delovati. To pripelje bliže do vedenjskih vpogledov o spremembi in 
u�enju. Na�ela delovanja te oblike organizacije so naslednja (Morgan, 2004): 

• vsak zaposleni naj bi imel samo enega nadrejenega, delo naj bi bilo razdeljeno v 
specifi�ne vloge, vsak posameznik naj bi bil voden objektivno, skupine ne predstavljajo 

ni� ve� kakor seštevek posameznikovega truda, 

• vodi in upravljala jih vodstvo, ki uslužbence disciplinira. 
 
Na�ela delovanja vodijo k naslednjim predpostavkam o organizacijski spremembi (Morgan, 
2004, 88): 

• organizacijske spremembe se lahko dogajajo na pobudo in s sklepom tistih, ki imajo 
oblast; 

• odpori, ki se bodo pojavili pri spremembi, se uredijo z vodenjem, sprememba je lahko 
uspešno izvedena, �e je dobro organizirana in nadzorovana. 
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2.2.2 Organizacija kot politi�ni sistem 

 
Morgan (2004, 89) pravi, da lahko za�rtamo to�ne vzporednice med tem, kako so organizacije 
vodene in kako politi�ni sistemi vladajo, ko govorimo o organizacijah kot o politi�nih 
sistemih. Lahko se zanašamo na demokracijo, avtokracijo (samovlado) ali celo na anarhijo, da 
opišemo, kaj se dogaja v dolo�eni organizaciji, saj gre v bistvu za stil mo�i vladanja 
zaposlenih v organizaciji. 
 
Politi�na metafora je uporabna, ker prepozna pomembno vlogo kazanja mo�i, zunanje 
konkuren�ne interese in konflikte, ki so prisotni v organizacijah. Klju�na na�ela delovanja 
takšne organizacije so (Morgan, 2004, 89): 

• ne moreš ostati zunaj organizacijske politike, saj si že v njej, 

• �e ho�eš kaj uresni�iti, je podpora drugih za tvoj pristop bistvena, 

• vedeti moraš, kdo je vpliven in s kom ima »veze«, 

• obstaja pomembna politi�na mapa (mreža), ki je mo�nejša od uradne organizacijske 
strukture, 

• koalicije med posamezniki so pomembnejše kot skupinsko delo, 

• najpomembnejše odlo�itve v organizaciji so v domeni »pomembnih virov«, kar pomeni, 
da to, kaj kdo dobi, dosežemo z barantanjem, pogajanjem in tekmovanjem za pozicijo. 

 
Na�ela delovanja organizacije kot politi�nega sistema vodijo k naslednjim predpostavkam o 
organizacijskih spremembah (Morgan, 2004, 89): 

• sprememba ne bo delovala, �e je ne podpira vplivna oseba, 

• širša je »politi�na« podpora, boljše in ve�je so možnosti za to spremembo, 

• pomembno je razumeti politi�no mapo (mrežo), razumeti in vedeti, kdo bo zmagovalec in 
poraženec, kaj bo posledica te spremembe, 

• dobre strategije vklju�ujejo nastajanja novih koalicij in ponovna pogajanja o zadevi. 
 
Slabost uporabe te metafore je, da lahko vodi do potencialnih nepotrebnih razvijajo�ih se 
strategij Machiavellijevega kompleksa (avtoritarne strategije), s predpostavko, da so ob 
katerikoli organizacijski spremembi vedno eni zmagovalci in drugi poraženci. To dejstvo 
lahko spremeni organizacijsko spremembo oziroma organizacijo v politi�no vojno podro�je 
(Morgan, 2004, 89). 
 

2.2.3 Organizacija kot organizem 

 

V tej metafori vidi Morgan (2004, 90) organizacijo kot žive�i, prilagajajo�i se sistem. 
Metafora poudarja, da razli�na okolja služijo razli�nim vrstam organizacij, ki temeljijo na 
razli�nih na�inih organiziranja. Skladnost z okoljem je klju� do uspeha. V uravnovešenih 
okoljih je organizacija bolj uspešna, toga, birokrati�na. V bolj turbulentnem, spreminjajo�em 
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se in svobodnem okolju, pri manj strukturiranem tipu organizacije bo organizacija lažje 
preživela, �e bo delovala kot »odprt sistem«. Organizacija je »organizator« medsebojnih 
povezanih podsistemov, ki so oblikovani tako, da uravnovesijo zahteve okolja z notranjimi 
potrebami organizacije, skupine in posameznikov. 
 
Ta pristop pomeni, da moramo, ko ustanavljamo, oblikujemo in preoblikujemo organizacijo, 
vedno misliti na okolje. Poudarjena sta pozorno opazovanje okolja in razvoj zdrave adaptacije 
organizacije zunanjemu svetu. Individualno skupinsko in organizacijsko zdravje ter sre�a sta 
bistveni sestavini za to metaforo. Uspešnost organizacije te metafore izhaja iz predpostavke, 
da je verjetnost za zdravo prilagoditev in funkcioniranje celotnega sistema in organizacije 
ve�ja, �e so socialne potrebe posameznikov in skupin v organizaciji dosežene in �e je 
organizacija dovolj oblikovana, da doseže potrebe okolja (Morgan, 2004). 
 
Klju�na na�ela za delovanje te metafore organizacije so (Morgan, 2004, 90): 

• ne obstaja »le ena najboljša pot« za oblikovanje ali vodenje organizacije, 

• pretok informacij med razli�nimi deli sistema in okolja je klju� do uspeha organizacije, 

• pomembno je, da maksimiramo prilagojenost med posamezniki, skupinami in 
organizacijskimi potrebami. 

 
To vodi do naslednjih predpostavk o organizacijskih spremembah (Morgan, 2004, 90): 

• spremembe se dogajajo v skladu s spremembami zunanjega okolja, posamezniki in 
skupine morajo spremembe zavestno sprejeti, da se lahko prilagodijo, 

• odgovor na spremembe v okolju je najprej oblikovan, nato sprejet in udejanjen v 
organizaciji, udeležba in psihološka podpora zaposlenih sta potrebni strategiji za uspeh. 

 
Kaj je omejitev te metafore? Ideja organizacije kot prilagajo�ega sistema je pomanjkljiva. 

Organizacija ni samo prilagodljiva enota v (ne)usmiljenem okolju. V realnosti lahko tudi 
organizacija oblikuje okolje s sodelovanjem s skupnostjo ali z drugimi organizacijami, ali pa z 

zasnovo novega proizvoda ali procesa pomembno spremeni okolje. V�asih tudi razli�ni 
oddelki organizacij, s posebnimi razlogi, delujejo samostojno, na primer raziskovalni oddelek 
lahko vodi raziskovalni postopek popolnoma lo�eno od proizvodnega oddelka (Morgan, 
2004). 
 
Druga zna�ilna omejitev na ta pogled, kot jo je zapisal Morgan, je nevarnost, da ta metafora 
postane ideologija. Iz te ideologije izhaja, da naj bi bilo delo oblikovano tako, da bi zaposleni 
lahko izpolnjevali svoje osebne potrebe skozi organizacijo, da bi spremembe zavestno sprejeli 
in se prilagodili. To lahko postane »filozofska kost o povezavi med verniki in neverniki«, ki 
zavira kreativnost in ustvarjalnost zaposlenih (Morgan, 2004). 
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2.2.4 Organizacija kot sistem kulturnih vrednot 

 
Kulturo lahko definiramo kot sistem vrednot, prepri�anj in navad ljudi v organizaciji, ki 
posameznikom dajejo smisel in usmerjajo njihovo vedenje (Armstrong, 2006). 
 
V preteklosti je ve�ji del literature, ki se je ukvarjal z organizacijo, predpostavljal, da so 
socialne in strukturne komponente popolnoma integrirane in usklajene z idealnimi, 
simbolnimi dimenzijami organizacije. Organizacija je tu razumljena kot sociokulturni sistem. 
V tej tradiciji je raziskovanje osredoto�eno na strukture, delovanje in razvojne procese teh 
sociokulturnih sistemov. Predpostavka, iz katere izhajajo ta raziskovanja, je sozvo�je in 
uglašenost formalnih in simbolnih vidikov organizacije. Zelo malo pozornosti pa se namenja  
morebitni neusklajenosti med kulturnimi in sociokulturnimi vidiki organizacije. Ti pogledi so 
prevladovali vse do sredine sedemdesetih let. Proti koncu sedemdesetih let pa se je pozornost 
organizacijskih teoretikov usmerila k �loveku v organizaciji (Bistri�i�, 2005, 97). 
 
Vzrokov za takšen zasuk je ve�: vzpon nove industrijske velesile Japonske, zaostajanje ZDA 
v mednarodni konkurenci, naftna kriza ipd. Pove�ano zanimanje za organizacijsko kulturo se 
kaže v premiku svetovnega ekonomskega sistema iz ene svetovne metropole v drugo. Ta je 
zbudil in mo�no pove�al interes za organizacijsko kulturo in kulturne dejavnike v organizaciji. 
Sociologi organizacije in organizacijski teoretiki so za�eli zavra�ati dotedanje razlage 
simbolnih dimenzij organizacijskega življenja in iskati tiste temelje, ki so lahko predstavljali 
produktivna izhodiš�a za nadaljnjo analizo delovanja organizacije in njenih �lanov (Bistri�i�, 
2005). 
 
Organizacijska kultura v sodobni organizaciji spodbuja odprtost, enakost, neprestane 
izboljšave in spremembe, zato je treba stare, zastarele vrednote, tradicije in mišljenja 
nadomestiti z vrednotami, kot so prilagajanje, u�enje, prevzemanje tveganj in izmenjavanje 

znanja (Bistri�i�, 2005). 
 

2.3 Uspešnost organizacije 

 

V zadnjem obdobju se številne organizacije širom sveta ukvarjajo s vprašanjem, kateri so tisti 
elementi, ki dolo�ajo konstantno uspešnost organizacije. V tem okviru so bile širom sveta 
izdane številne knjižne uspešnice, med katerimi moramo omeniti »In Seearch Of Excellnce 
(V iskanju odli�nosti), ter Good to Great (Od dobrega k odli�nemu)«. Na podlagi izsledkov iz 
teh uspešnic so managerji številnih podjetij po svetu preizkušali koncepte, rezulati pa niso bili 
vedno najboljši. Zakaj? S tem vprašanjem se v svojem �lanku ukvarja De Waal (2008).  
 
�e ne merimo oziroma spremljamo uspešnosti organizacije, je ne moremo niti managerirati  

niti upravljati. Vsak proces v organizaciji je potrebno pogledati �asovno (trendi), z vidika 
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kupcev, konkurence, poslanstva in vizije organizacije. Pomembno je, da postavimo ustrezna 
merila (kazalnike), ki naj bi odražali realno stanje procesa, izhajali naj bi iz poslanstva ter 
vizije in na�inov za njihovo uresni�evanje, strategije organizacije. V organizacijah se vedno 
pogosteje poslužujejo t.i. uravnoteženega sistema kazalnikov, ki zajema štiri vidike 
obravnavanja delovanja organizacije (Kaplan in Norton, 2001, 21): 

• finan�ni vidik, 

• vidik poslovanja s strankami, 

• vidik notranjih procesov in 

• vidik u�enja in rasti (inovativnosti). 
 
Merila odražajo strateške smotre in cilje, ki izhajajo iz interesov klju�nih udeležencev, naj bi  
zajemala vse štiri vidike. Za spremljanje njihovega uresni�evanja izberemo ustrezne želene 
vrednosti, ki jih primerjamo z dejanskimi vrednostmi. Merila naj bi bila  razumljiva, merljiva 
(in to v danem �asovnem okviru), izzivalna, a hkrati dosegljiva, povezana naj bi bila s 
poslanstvom  in vizijo organizacije (Križman Novak, 2002, 47–50). 
 
Analiza procesov je sestavljena iz (Križman Novak, 2002, 50): 

• (samo)ocenjevanja obstoje�ega procesa, 

• primerjave z drugimi (benchmarking) ter 

• analize vrzeli poslovnega procesa (Business Process Gap Analysis). 
 
V prvem primeru se poslužujemo z meritvami in vrednotenjem procesov v organizaciji, 
pregledom celotnega procesa v organizaciji s pomo�jo vprašanj ter analizo �asa izvedbe. 
Benchmarking je proces s katerim prepoznamo in ovrednotimo najboljše procese in 
zmogljivosti tako, da jih lahko vklju�imo v obstoje�e procese organizacije ter s tem pove�amo 
njihovo u�inkovitost, hitrost in prilagodljivost. Z analizo vrzeli naj bi ugotovili podro�je 
slabosti znotraj obstoje�ih poslovnih procesov organizacije. Izid navedene analize je 

dokument s katerim  priporo�amo specifi�ne izboljšave procesov.  
 
Izboljševanje poslovnih procesov organizacije poteka na dva na�ina (Kaplan, Norton 2001, 
18): 

• S stalnimi izboljšavami (Continuous Process Improvement): gre za nenehno uvajanje 
majhnih sprememb obstoje�ega procesa. Ta pristop je eno izmed na�el »Managementa 
celovite kakovosti« (Total Quality Management); 

• Z reinženiringom (Business Process Reengineering): uporabimo ga v primeru, ko so 
odstopanja od želenega stanja velika in je potreben popolnoma nov pristop. 

 
Kdaj izbrati kateri pristop je odvisno od tega, kakšne spremembe želimo oziroma kakšne 
spremembe so potrebne. Vendar se je pri uporabi reinženiringa treba zavedati, da naj bi mu  
sledil proces stalnih izboljšav, ki novo doseženo stanje stabilizira ter skrbi za postopno 
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izboljševanje na novo opredeljenega procesa (saj obi�ajno nikoli ne naredimo stvari že prvi� 
brezhibno) (Kaplan, Norton, 2001). 
 
Ne glede na izbiro pristopa so glavni smotri in cilji izboljševanja naslednji (Križman Novak, 
2002, 53): 

• proces naj bo uspešen (dal naj bi želen izid), 

• proces naj bo u�inkovit (minimizirati porabo virov), 

• proces naj bo hiter in obenem u�inkovit, 

• proces naj bo prilagodljiv glede na spremembo zahtev kupcev in poslovanja. 
 
Te cilje dosežemo, �e se osredinimo na (Križman Novak, 2002, 53): 

• odpravo aktivnosti, ki ne prispevajo k dodani vrednosti, 

• skrajševanje �asa izvedbe procesov, 

• odpravo napak in prekinitev znotraj in med procesi, 

• izobraževanje in usposabljanje ter vklju�evanje zaposlenih in  

• stalno izboljševanje. 
 

2.3.1 Na poti k visoko zmogljivim organizacijam 

 
V lu�i v uvodu omenjenih knjižnih uspešnic so se managerji za�eli zanimati za koncept 
Organizacije velike zmogljivosti (High Performance Organization, v nadaljevanju HPO), 
katera bi jim naj pomagala pri doseganju odli�nosti. Prepoznavanje teh zna�ilnosti je 
izrednega pomena, saj postajajo kupci in druge zainteresirane strani vedno bolj zahtevne in 
hkrati iš�ejo ve�jo uspešnost organizacij. Organizacije si ve� ne morejo privoš�iti slabe 
interakcije s svojimi strankami. Poleg tega je bistvenega pomena da uspejo organizacije ostati 
odli�ne v daljšem �asovnem obdobju, kar pa je še težje kot samo postati odli�en. Ni tako 
težko priti do vrha, ostati na njem je najtežji del (De Waal, 2008, 2).  
  
Do sedaj še ni bilo splošno sprejete opredelitve HPO in jih literatura pogosto ozna�uje kot 
odgovorne organizacije, kot fleksibilne organizacije, inteligentne organizacije, prožne 
organizacije, trajnostne organizacije. Vendar pa po mojem mnenju nobeden izmed teh 
konceptov ne opisuje popolnoma to�no HPO. V mnogih publikacijah so HPO opisane v 
smislu uresni�evanja atributov organizacije, kot so odli�ni finan�ni rezultati, zadovoljne 
stranke in zaposleni, visoko raven produktivnosti in inovativnosti, usklajena merjenja 
uspešnosti in nagrajevanja in mo�no vodstvo (Epstein, 2004, po De Waal, 2008, 2). Da bi 
lahko organizacijo prišteli med HPO, De Waalova (2008) meni, da mora organizacija vsaj 5 
let dosegati nadpovpre�ne rezultate iz prej omenjenih kategorij.  
  
V tej študiji De Walova (2008) tudi analizira ali se spla�a biti HPO, torej ali so napori v 
doseganje nadpovpre�nih rezultatov smiselni. Najprej je analizirala ali HPO boljše upravljajo 
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s finan�nimi sredstvi kot neHPO organizacije. Ugotovila je opazne razlike v finan�nih 
rezultatih obeh skupin podjetij. V povpre�ju so finan�ni rezultati visoko zmogljivih 
organizacij za 10 do 30 % višji kot v tistih organizacijah, ki niso visoko zmogljive, pri �emer 
najbolj izstopajo dobi�konosnost ter kazalniki upravljanja s kapitalom. Na podro�ju 
nefinan�ne uspešnosti HPO kažejo podobne rezultate: dosegajo veliko ve�je zadovoljstvo 
strank, zvestoba se pove�uje, lojalnost zaposlenih se ve�a, kakovost izdelkov in storitev je 
ve�ja. Torej ugotovimo lahko, da se organizacijam spla�a biti visoko zmogljive. Da bi lahko 
analizirali ali je neka organizacija visoko zmogljiva je v pomo� opomnik s 5 dejavniki, skupaj 
35 karakteristikami, ki ga je De Waal izdelal v ta namen: 
Kakovost managementa: 

• Organizacija zaupa managementu.  

• Management ima integriteto.  

• Management je vzor �lanom organizacije.  

• Management hitro sprejema odlo�itve.  

• Management hitro ukrepa.  

• Management vodi �lane organizacije k doseganju boljših rezultatov.  

• Management se osredoto�a na doseganje rezultatov.  

• Management je zelo u�inkovit.  

• Management uveljavlja mo�no vodenje.  

• Management je prepri�an v svoje sposobnosti.  

• Management je odprt za tuje ideje  

• Management komunicira z zaposlenimi.  

• �lani organizacije porabijo precej �asa za komunikacijo, izmenjavo mnenj, izkušenj i 
u�enje.  

• �lani organizacije so vklju�eni v pomembne procese.  

• Management dovoli delati napake.  

• Management pozdravlja spremembe.  

• Organizacija je usmerjena v zmogljivost.  
Dolgoro�na orientacija:  

• Organizacija vzdržuje dobre in dolgoro�ne odnose z vsemi deležniki.  

• Organizacija je namenjena servisiranju kupcev na najboljši možni na�in.  

• Organizacija raste prek partnerstev z dobavitelji in odjemalci.  

• Management je v organizaciji dlje �asa.  

• Organizacija predstavlja varno delovno mesto za zaposlene.  

• Novo vodstvo napreduje v okviru podjetja.  
Nenehno izboljševanje:  

• Organizacija je sprejela strategijo, ki jo jasno lo�uje od drugih organizacij.  

• V organizaciji se procesi nenehno izboljšujejo.  

• V organizaciji se procesi poenostavljajo.  

• V organizaciji se procesi nenehno izravnavajo.  
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• V organizaciji se o vsem kar dolo�a njeno zmogljivost natan�no poro�a.  

• V organizaciji se finan�ne in nefinan�ne informacije sporo�ajo vsem �lanom organizacije. 

• Organizacija stalno inovira svoje klju�ne kompetence.  

• Organizacija stalno inovira svoje izdelke, procese in storitve.  
Kakovost delovne sile: 

• �lani organizacije so odgovorni za svoje rezultate.  

• Management spodbuja zaposlene za doseganje izrednih rezultatov.  

• �lani organizacije so usposobljeni za mehko in prožno delovanje.  

• Organizacija ima raznoliko delovno silo, ki se dopolnjuje. 
 

2.3.2 Spremembe in uspešnost organizacije 

 
Odlo�itev o korenitih spremembah v organizaciji je pogosto izid potrebe po prilagoditvi 
spremembam, ki se  sprožajo v zunanjem okolju in so posledica hitrega tehnološkega razvoja 
in inovacijskega delovanja v vseh družbenih sferah. Agresivno tekmovalno v okolju, vse 
ve�je razslojevanje družbe, korenite spremembe v proizvajanju in na trgu, pritisk na 
zmanjšanje birokracije, vse bolj raznolika delovna sila, pripojitve in združitve organizacij 
pove�ujejo kompleksnost okolja in narekujejo druga�en na�in delovanja v organizaciji 
(Ambrož, Bratkovi�, 2004, 17).  
  
Tako za zasebni kot za javni sektor naj bi veljalo, da so projekti sprememb usmerjeni zlasti v 
spreminjanje organizacijske kulture. Nekatere raziskave v organizacijah javnega sektorja 

kažejo, da je organizacijska kultura dejansko osrednji dejavnik sprememb, zlasti pri 
doseganju strateških smotrov in ciljev organizacije (Ambrož, Bratkovi�, 2004, 17). 
 
Sprememba organizacijske kulture je prav tako nujna, kot je potrebna tudi sprememba 
strukture organiziranosti v podjetju ali drugi organizaciji. Ti se medsebojno prepletata in 
vzajemno vplivata. Tako kot se je razvijala in spreminjala organizacijska teorija, tako se je 
spreminjala tudi organizacijska kultura. Ob vseh vrednotah organizacijske kulture, ki so se 
razvijale v zgodovini mnogih organizacij, to ne zmanjšuje potrebe po spremembi njihove 
kulture, kajti za sodoben  pogled na organizacijo so zna�ilne stalne spremembe in zaradi tega 
tudi spremembe organizacijske kulture. To pa ne postavlja pod vprašaj temeljnih znamenj in 
simbolov organizacijske kulture nekaterih organizacij, ki so kreirali pozitivni ugled teh 
organizacij (Bistri�i�, 2005).  
 

Spremembe organizacijske kulture se najve�krat pojavijo v �asu velike intenzitete dogajanja v 
organizaciji ali v njenem okolju: bodisi da gre za finan�no krizo, upadanje tržnih deležev, 
spremembe pri�akovanj s strani kupcev, intervencije s strani lastnikov, pobude s strani 
konkurence, spremembe zakonodaje, procese privatizacije ipd. Organizacijska kultura lahko 
�ez �as postane nefunkcionalna. Ko se organizacija znajde v težavah in krizi preživetja, je 



 

18 

 

kulturna sprememba neizogibna. Kulturna sprememba ni namen sam po sebi, pa� pa je 
nujnost, ki jo narekujejo v okolju, v katerem želi organizacija preživeti. Proces spreminjanja 
je zelo težavna naloga, kajti zaposleni se organizacijske kulture ne zavedajo. Da bi spremenili 
kulturo organizacije, je potrebno spremeniti dolo�eno koli�ino skupnih prepri�anj, stališ�, 
vrednot in najrazli�nejših kolektivnih praks (npr. razli�ne rituale, obrede, obi�aje in navade 
ipd.). Organizacijski analitiki so že ugotavljali, kako organizacije sprožajo spremembe ter 
kakšne metode, na�ine in tehnike je mo� uporabiti pri induciranju teh sprememb. Med 
najpogostejše na�ine lahko prištevamo (Bistri�i�, 2005, 99): 

• kadrovske spremembe, 

• poskus neposrednega vplivanja na spremembo stališ�, prepri�anj in vrednot zaposlenih 
(npr. oblikovanje vlog, participacija, formalno komuniciranje, svetovanje, izobraževanje 
ipd.), 

• spreminjanje struktur, sistemov in tehnologij (npr. prestrukturiranje, sistemi nagrajevanja, 
nadzora, financ in kadrovanja, tehnološke spremembe ipd.), 

• podoba organizacije. 
 
V procesu spreminjanja organizacijske kulture se spreminja veliko število njenih simbolov, 
za�enši z definiranjem novega poslanstva ali vloge organizacije, preko sistema vrednot, 
standardov, pravil, procedur, obi�ajev in temu podobnega. V spreminjanju organizacijske 
kulture naj bi  imeli v mislih dve izhodiš�i. Prvo se nanaša na potrebo po utrjevanju meje 
spremembe, do katere lahko gremo, medtem ko se drugo nanaša na spoznanje, da do 
sprememb ne bo prišlo »prek no�i«, prav tako kot se tudi obstoje�a organizacijska kultura ni 
mogla izoblikovati v kratkem �asu (Bistri�i�, 2005, 99). 
 
Spremembe vplivajo na izvajanje vseh procesov v organizacijah in postavljajo pred 
management nove naloge, izzive in probleme. Posebej je potrebno poudariti vpliv sprememb 
na procese oblikovanja in izvajanja strategij, s katerimi se na�rtuje višja konkuren�nost, kar se 
s projekti tudi dosega. Gre za potrebo, da se v procesih oblikovanja strategij upoštevajo vplivi 
trenutnih sprememb, dolo�ene spremembe pa predvidijo ter njihovi vplivi upoštevajo pri 
izvajanju strategij,  projektov in  pri na�rtovanju rednega poslovanja. Zavedali naj bi se, da je 
danes predvidevanje sprememb in s tem njihovih vplivov nezanesljivo in tako ostane edino 
pomagalo za premagovanje tega problema sprotno obvladovanje sprememb ali sprijaznjenje s 
spremembami (Ambrož, Bratkovi�, 2004). 
 

2.3.3 Z inovativnostjo do uspešnih organizacij 

 
Predvsem lastno znanje in inovacijsko-razvojna usmeritev podjetja ustvarjata pogoje za 
vodilni položaj na trgu. Pri tem niti ni potrebno, da je podjetje vodilno na vseh podro�jih, ki 
jih proizvod pokriva. Že s tem, da je proizvod glede ve�ine lastnosti primerljiv s konkurenco, 
a izstopa pri tržno pomembnem parametru, kjer je podjetje najmo�nejše, si to lahko zagotavlja 
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vodilni tržni položaj. Odlo�itev glede tega, do katere stopnje bomo razvijali lastno razvojno in 
invencijsko-inovacijsko dejavnost in katere storitve bomo pridobivali izven podjetja, pa mora 
biti sprejeta na podlagi tehtnega premisleka. Pomemben dejavnik pri odlo�anju za obliko 
znanja (lastno ali tuje) je tudi vprašanje dokon�ne realizacije projekta. Vsaka zahtevnejša 
invencija zahteva za uspešen zagon poleg osnovne dejavnosti še kopico drobnega 
inovativnega dela, ki se pojavi potem, ko je osnovni koncept že preskušen in deluje. Novosti 
same po sebi v praksi navadno ne zadoš�ajo, povezati jih je treba z obstoje�im delovnim 
okoljem in realnimi razmerami, ki pogosto odstopajo od idealnega stanja. Tako delo na�eloma 
bolje opravi avtor osnovne zamisli, ki je tudi iz osebnih razlogov zainteresiran za uspešen 
zaklju�ek naloge. �e se podjetje odlo�i za na�rtno lastno invencijsko-inovacijsko dejavnost, 
to pomeni, da sredstva, namenjena za posodobitev, ostajajo v podjetju. S temi sredstvi in z 
omogo�anjem kreativnega dela podjetje lahko zadrži najboljši ustvarjalni kader (Likar, 2002, 
44). 
 
Dokazano je, da so inovacijski sistemi tisti, ki omogo�ajo podjetjem ve�jo gospodarsko rast. 
Inovativnost vpliva na konkuren�nost gospodarstva, saj pove�uje u�inkovitost dela in 
produktivnost ter spreminja notranje meje rasti. Inoviranje je nujno potrebno za preživetje 
ve�ine organizacij v sodobnih razmerah poslovanja (Marki� 2004, 104). Na podlagi te 
ugotovitve torej vidimo, da sta ustvarjalnost in posledi�no inovativnost klju�na temelja za 
preživetje in uspeh slehernega podjetja ali druge organizacije. 
 
Podjetje, ki želi, da bodo njegovi sodelavci inovativni, naj bi ustvarjalo tako organizacijsko 
klimo, ki bo nenehno spodbujala njihov ustvarjalni duh. Inovativnost naj bi bila del vsakdana 
in ne le stvar ob�asnih akcij. Da bi v podjetju lahko zagotovili uspešen proces inoviranja, je 
torej treba vzpostaviti inovativnosti in iniciativnosti naklonjeno ozra�je in kulturo, prvi pogoj 
za to pa je participativno vodenje (Burgar 2003, 37). Inovativna podjetja morajo vzdrževati 
stalne stike s svojimi kupci in partnerskimi organizacijami ter se pogovarjati o strateških 

usmeritvah, tržnih potrebah in priložnostih. Taka podjetja se zavedajo, da ni dovolj zgolj imeti 
veliko dobrih idej. Zagotovljen naj bi bil tudi u�inkovit proces realizacije idej, torej 
ustvarjanja proizvodov na podlagi idej. Potrebna je odli�nost v ustvarjanju idej in odli�nost v 
njihovem uresni�evanju (Likar in Fatur 2009). 
 
Marki� (2004) meni, da je uspešnost gospodarsko na�elo delovanja organizacije, po katerem 
je treba dosegati izbrane cilje, zaradi katerih so bili ob za�etku poslovnega procesa potrebno 
neki vložki, pri �emer je prevladovalo na�elo u�inkovitosti. Vendar pa ima inovativnost 
pomembno mesto med dodatnimi vidiki uspešnosti, saj med le-te štejemo: 

• inovativnost, interni razvojni potencial organizacije – intelektualni kapital, razli�no znanje, 
novi proizvodi, storitve; 

• kakovost, s težiš�em na zadovoljstvu odjemalcev, ohranjujo� zvestobo kupcev blagovni 
znamki; torej gre za oceno zadovoljstva ciljnih kupcev s proizvodom in stopnjo rasti 
povpraševanja kupcev v dolo�enem tržnem segmentu; 
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• raznolikost proizvodov, ki jo lahko merimo s številom razli�nih proizvodnih programov in 
številom razli�nih trgov; 

• dodatne storitve kupcem. 
 

2.4 Organizacijska kultura in klima  

 
V zadnjem desetletju so v uspešnih svetovnih organizacijah postali dovzetnejši za kreiranje in 
sledenje svojimu poslanstvu, drznim vizijam ter skupnim vrednotam. Vzporedno z 
omenjenimi procesi je zaznati tudi rast zanimanja za vzpostavitev, ohranjanje in spremljanje 
organizacijske klime znotraj organizacije (Musek Lešnik, 2013). 
 
Kaj sploh sta organizacijska klima in organizacijska kultura? Kateri so njuni kazalniki? �emu 
ju meriti in kaj z merjenjem sploh dosežemo? Lai�ni javnosti se slednja vprašanja porajajo, 
strokovnjaki v organizacijah pa vedo, da je prav ugodna organizacijska klima pogoj in temelj 
dobrega poslovanja organizacij. Z roko v roki in s skupnimi mo�mi namre� zaposleni veliko 
pripomorejo k uspešnosti  organizacije. Za skupno delovanje ter doseganje smotrov in ciljev 
zaposlenih, pa se je potrebno nenehno truditi, prepoznavati probleme, s katerimi se soo�ajo, in 
jih tudi razrešiti.  Prav merjenje organizacijske klime in njenih dimenzij služi kot pomo� pri 
izboljšanju obstoje�ega stanja. Ker je organizacijska klima nenehno prisotna v delovnem 
okolju in je eden najbolj pomembnih ter hkrati najmanj razumljivih pojmov v 
organizacijskem vedenju, jo je potrebno skrbno in podrobno preu�iti (Musek Lešnik, 2013). 
 
Definirana je kot »psihološka izgradnja sistema, ki opredeljuje trenutne lastnosti organizacije 

in ki se izraža preko percepcije sistema s strani svojih pripadnikov. Organizacijska klima  

vsebuje mehke dimenzije osebnosti poslovnega sistema in posameznikov« (Rozman, 2001, 
134). 

 
Je krhka sestavina organizacijskega vedenja, zahteva veliko mero previdnosti, njen 

dolgotrajni proces izgradnje pa se lahko le z eno napa�no odlo�itvijo razgradi. Napa�na 
odlo�itev je lahko na katerikoli izmed njenih dimenzij, ki so med seboj soodvisne, te so med 
drugim npr. fluktuacija, konflikti, absentizem, obstoj neformalnih skupin, motivacija, 
zadovoljstvo, pripadnost, informiranost, interno komuniciranje, ocena vodstva, notranji 
odnosi, razvoj kariere, odnos do kakovosti, inovativnost in iniciativnost, poznavanje 
poslanstva in vizije organizacije, organiziranost in mnoge druge. V sklop vsake dimenzije, ki 
jo preu�ujemo, sodijo njeni sestavni elementi in njihova soodvisnost, ki jo je potrebno pri tem 
upoštevati (Musek Lešnik, 2013). 
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2.4.1 Organizacijska kultura 

 
Organizacijska kultura nastaja v procesu, ki ga vsiljuje nujnost preživetja organizacije v 
okolju. Rast in razvoj sta v veliki meri odvisna od razvoja in sprememb organizacijske kulture. 
Usklajenost strategije in organizacijske strukture je odvisna od tega, ali bo organizacijska 
kultura pripomogla k uspešni realizaciji strategije ali jo bo zavirala. Pomen in razsežnost 
organizacijske kulture za organzacije sta kompleksna in ve�plastna pojava, ki ju je težko 
razumeti, toda ko ju bolje spoznamo, je naše razumevanje organizacije lahko veliko globlje. 
Razumevanje pomena in vloge organizacijske kulture je za management in lastnike klju�no. 
Brez obvladovanja razvoja organizacijske kulture ni uspešne organizacije (Brigges, 1992). 
 
Organizacijska kultura je problem managementa in lastnikov organizacije. Z razreševanjem 
tega problema hitreje razrešujejo obstoj, rast in razvoj organizacije. To je resni�ni problem, 
teoreti�ni in prakti�ni hkrati, ob tem pa je odkrivanje, opredeljevanje in razreševanje 
problema vselej tudi ustvarjalno delo in nikakor naloga, ki jo je treba opraviti le rutinsko 
(Hofstede, 1990). 
 
V strokovni literaturi organizacijsko kulturo imenujejo tudi korporacijska kultura. Od 
številnih definicij znanih avtorjev bomo izpostavili nekatere: 

• »Organizacijska kultura je relativno trajen in specifi�en sistem osnovnih oblik obnašanja, 

vrednot, prepri�anj, norm in obi�ajev, ki dolo�ajo organizacijsko obnašanje, mišljenje in 

usmerjajo vse aktivnosti posameznikov in skupin, ki jo tvorijo.« Izraza specifi�en na�in 
obnašanja in stil življenja organizacije in skupin znotraj nje (Bahtijarevi� Šiber, 1991, 
202).  

• »Organizacijska kultura je skupek temeljnih vrednot, norm, artefaktov in prepri�anj, ki 

delujejo na na�in, s katerim posamezniki v organizaciji medsebojno komunicirajo ter 

investirajo svojo energijo v posel na nivoju organizacije kot celote.« (Koopman, 
Dondeyne, De Cock in De White, 1992). 

• »Organizacijska kultura je sestavina deljenih mišljenj in vrednot in se razvija znotraj 

organizacije ter upravlja z vedenjem svojih zaposlenih,« (Schermerhorn, 1991, 341). 

• »Organizacijska kultura je kognitivni okvir, ki sestoji iz norm in vrednot ter pri�akovanj, 

ki so skupna �lanom organizacije,« (Greenberg in Baron, 1997, 471). 

• »Organizacijska kultura je vzorec temeljnih predpostavk, ki jih je dolo�ena organizacija 

odkrila ali razvila pri u�enju soo�anja s problemi eksterne adaptacije in interne 

integracije,« (Schein 1985, 43).  
 
Mesner-Andolšek (1995, 22), ki povzema Scheina (1985), je organizacijsko kulturo razdelila 
na tri ravni: 

• Prva raven sestoji iz verbalnega izražanja (jezik, zgodbe, miti), vidnih vedenjskih vzorcev 
zaposlenih ter proizvodov in procesov. Njeni sestavni deli tvorijo vidno raven kulture in 
niso nujno razumljivi. Nanje lahko vplivamo. 
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• Drugo raven predstavljajo vrednote. Njihova skladnost s temeljnimi predpostavkami 
oblikuje ob�utek pripadnosti skupini. Vendar ni nujno, da so sprejete vrednote skladne z 
obstoje�imi, kar se odraža v vedenju zaposlenih, ki lahko še vedno ostane nerazumljivo. 
Na njihovo oblikovanje nimamo toliko vpliva in so težje spremenljive. 

• Tretja raven se nanaša na samoumevne temeljne predpostavke in prepri�anja kot nevidni 
in nezavedni del organizacijske kulture. Posamezniki so nagnjeni k temu, da delujejo ali 
se vedejo tako, kot jim narekujejo predpostavke. Te predpostavke s�asoma postanejo 
samoumevne in delujejo na nezavedni ravni. Med temeljne predpostavke sodijo: odnosi z 
zunanjim okoljem, narava resni�nosti, �as in prostor, narava �loveškega zna�aja, narava 
�loveške aktivnosti in narava �loveških odnosov. Njihovega izvora ne znamo pojasniti, 
zato je o njih mogo�e le sklepati. 

 
Poenostavljeno lahko organizacijsko kulturo opredelimo kot celovit sistem norm, vrednot, 
predstav, prepri�anj in simbolov, ki dolo�ajo na�in obnašanja in odzivanja na probleme vseh 
zaposlenih in oblikujejo pojavno obliko neke organizacije. Poleg organizacijske strukture in 
procesov je za uspešno uresni�itev strategije pomembna tudi usklajenost med strategijo in 
organizacijsko kulturo. Dandanes bi zaman iskali avtorja s podro�ja strateškega managementa, 
ki ne bi izpostavil nujnosti uskladitve organizacijske kulture s  strategijo organizacije 
(Mesner-Andolšek, 1995, 22) 
 
Razvoj in oblikovanje organizacijske kulture zahteva �as; ko organizacija dobi zgodovino, 
dobi tudi kulturo. Razviti organizacijsko kulturo pomeni, da naj bi ljudje živeli skupaj, v 
interakciji. Pomeni, da naj bi delili skupne negotovosti in razvili dolo�ene na�ine, kako te 
negotovosti uspešno obvladovati. Organizacijska kultura, ki se je s�asoma razvila v 
organizaciji, prevzema vse vidike organizacijskega delovanja. Tako so najrazli�nejše strukture 
v organizaciji (od delitve dela, komunikacij, metod nadzora, do struktur mo�i ipd.), stališ�a in 
vrednote zaposlenih, pa filozofija in stil vodenja samo izidi organizacijske kulture (Mesner-
Andolšek, 1995). 
 
Na splošno sestavine organizacijske kulture razdelimo na vidne, dostopne zunanjemu 
opazovanju in na nevidne, nezavedne. Med nevidne sestavine uvrš�amo elemente, o katerih 
lahko le sklepamo in jih Schein imenuje »temeljne predpostavke«. 

 
Kav�i� (1994, 180–182) med vidne sestavine organizacijske kulture uvrš�a: 

• Vrednote. Vrednote so pomemben element kulture in osnova za njeno razumevanje. 
Vrednote imenujemo pojave in dejavnosti, ki jih ocenjujemo kot dobre, zaželene in 
pravilne v moralnem smislu. Organizacije definirajo svoje organizacijske vrednote 
oziroma vrednostni sistem. Ve�ina vrednot je splošne narave, vendar ni sistemov, ki bi 
poskrbeli za dejansko ukoreninjenje vrednot v organizacijo. Od vsake organizacije 
posebej je odvisno katere vrednote bodo postavili v ospredje in katere se poslovodstvu ali 
lastnikom ne zdijo odlo�ilne za delovanje organizacije. 
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• Norme so kolektivna pravila delovanja in uravnavajo medsebojne odnose ter v družbeno 
življenje prinašajo red in ustaljenost. Predstavljajo na�in obnašanja, ki ga ljudje 
sprejemajo za normalnega znotraj dolo�enega družbenega okolja. Sankcije so kazni za 
kršitelje norm. 

• Tipi�ni na�ini vedenja, zna�ilni za dolo�eno skupino ljudi. Predstavljajo tipi�ne obrazce 
vedenja, ki se izražajo v »na�inu, kako to delamo pri nas« in se po svojih zna�ilnostih 
lo�ujejo od drugih skupin. 

• Vzorniki, kot idealni voditelji, ustanovitelji ali �lani organizacije, ki s svojim delovanjem, 
vedenjem in osebnostjo predstavljajo zaželen na�in delovanja v organizaciji. Ljudje se 
zgledujejo po tistih, ki jim želijo biti podobni. To jih vodi v življenju, motivira in 
predstavlja vzor, ki mu sledijo. 

• Obi�aji in obredi. V organizacijah se oblikuje odnos do posameznih dogodkov, ki so 
posebnega pomena za organizacijo. Mednje štejemo proslave obletnic, slovesnosti ob 
pomembnih dogodkih, ve�je uspehe, dosežke in nagrade. Tukaj se uvrš�ajo tudi pravila 
poslovnega obnašanja, osebna urejenost, odnos do dela, odnos do nadrejenih in do 
sodelavcev in odnos do uspeha posameznika. 

• Komunikacije. Komunikacije imajo velik pomen za delovanje organizacije. V okviru 
kulture organizacije nas zanimajo predvsem neformalne komunikacije in odnos do 
formalnega komuniciranja. Odnos do komuniciranja se kaže v zaupanju zaposlenih 
formalnemu sistemu komuniciranja, v na�inu pridobivanja pomembnih informacij ter v 
pomenu �en� in opravljanja, kroženja razli�nih govoric ipd. Te pojave lahko delno 
štejemo k tipi�nim obrazcem obnašanja, normam in vrednotam. 

• Proizvodi (izdelki in storitve) in procesi. Sem štejemo vse vrste stvaritev �lovekove 
dejavnosti. Eksplicitno, v materializirani obliki, se kultura pokaže v delovanju, izdelkih 
(predmeti, naprave, tehnologija) in jeziku (komunikacije in odnosi). Preu�evanje 
proizvodov in procesov  je najtežji na�in za odkrivanje kulturne vsebine. 

 

2.4.2 Organizacijska klima 

 
Med prebiranjem strokovne literature (npr. Mihali�, 2007; Mesner-Andolšek, 1995, Lipovec 
1987; Martin, 2002; Moran in Volkwein, 1992; Hofstede, 1990) smo  naleteli na ve� pojmov 
za opis organizacijske klime kot npr.: psihološka klima, osebnost organizacije, delovna klima, 
delovno ozra�je in druge. Pojavljajo se tudi razli�na mnenja o njihovem pomenu – ali 
pomenijo isto ali ne, je dilema mnogih avtorjev na tem podro�ju.  
 
Ena izmed najcelovitejših slovenskih študij s podro�ja organizacijske klime je Lipov�eva: 

»Eden izmed splošnih rezultatov organiziranja je tudi organizacijsko ozra�je, klima ali 

atmosfera ali pa tudi delovna morala. Oba pojma se pojavljata �esto kot sinonima in 

pomenita uravnovešene, zdrave organizacijske razmere, v katerih lahko ljudje delajo s 

samospoštovanjem in imajo odprte možnosti za osebni razvoj. Delovno ozra�je ozna�uje za 
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stanje složnosti in zdravja v organizirani združbi, tako da �lani splošne razmere presojajo 

ugodno. Odvisno je zlasti od stopnje zadovoljenosti potreb �lanov združbe, kolikor izvira iz 

njihovega sodelovanja. Delovna morala je tesno povezana z integracijo in strnjenostjo osebja. 

Stanje delovne morale ali organizacijskega ozra�ja je pogosto nameravani, globalni rezultat 

organizacijske združbe, ki ga sodobna organizacijska veda smatra za enako želeni cilj, kot je 

smotrno delovanje, obstoj in identiteta« (Lipovec, 1987, 302). 
 
Zgodovina preu�evanja organizacijske klime sega v štirideseta leta dvajsetega stoletja, ko je 
Lewin zagovarjal stališ�e, da je vedenje posameznika odvisno tako od njegovih osebnostnih 
lastnosti kot tudi od okolja, v katerem se nahaja. Pomembna je tako zaznava fizi�nega kot 
psihološkega okolja. Vklju�iti je potrebno tako objektivni kot subjektivni vidik pri 
preu�evanju vedenja posameznika. Ve�ina raziskovanj organizacijske klime ima temelje v 
delih Litwina in Stringerja ter Lewinovi teoriji polja.  
 
Allen (2003) navaja štiri konceptualne poglede na organizacijsko klimo. Prvi je strukturni 
vidik, kjer je klima opisana kot manifestacija organizacijskih struktur. Ko so �lani 
organizacije izpostavljeni skupnim strukturnim zna�ilnostim, razvijejo podobne poglede na 
organizacijo, ki predstavljajo njihovo skupno klimo. Iz tega stališ�a se klima nanaša na 
objektivno manifestacijo. Posameznikov psihološki opis organizacijskih pogojev je drugi 
pogled na organizacijsko klimo, kjer je ta uvrš�ena v posameznikove strukture. Sledi 
kognitivni psihologiji, lahko se ga opiše tudi kot kognitivni pogled. Interaktivni vidik – 
interakcije posameznikov kot odgovor na dolo�eno situacijo podajajo deljene dogovore med 
njimi in postanejo temelj organizacijske klime. V sklopu tega pogleda sta dve veji, 
intelektualna tradicijska fenomenologija osnovana na delu Husserla ter Meadov simboli�ni 
interakcionizem. Zadnji je kulturni pogled, kjer je organizacijska klima oblikovana s strani 
skupine posameznikov, ki so med seboj v interakciji, delijo skupne, abstraktne referen�ne 
okvirje. Osrednji pomen dajejo interakciji med �lani organizacije. Po Moranu in Volkweinu 

(1992) klima deluje na nivoju stališ� in vrednot, ki so elementi v posamezniku, skriti na 
razli�nih ravneh zavesti. 
 
Moran in Volkwein (1992) tudi predpostavljata, da je klima relativno trajna lastnost 
organizacije, ki posamezno organizacijo lo�i od drugih. Pri tem je zna�ilno, da gre za 
kolektivno zaznavo �lanov o organizaciji, glede na dolo�ene dimenzije; da se ustvarja preko 
interakcije �lanov; predstavlja izhodiš�e za vplivanje; reflektira prevladujo�e norme in 
stališ�a organizacijske kulture ter služi kot osnova pri interpretaciji rezultatov. 
 
Znanstveniki skušajo objasniti zapleten pojem organizacijske klime, a o njej kljub temu 
obstaja ve� definicij in razlag. Široko je po Schneiderju definirana kot »skupna percepcija 

stvari okoli nas«, natan�neje kot »skupna percepcija organizacijske politike, izvedbe in 

procedure, formalnega in neformalnega delovanja« (Schneider, 1990, 78). Klima je tako 
zaznava dogodkov in procedur v organizaciji, kar je Schneider poimenoval rutine, nagrajeno 
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vedenje zaposlenih pa so nagrade. Oboje – rutine in nagrade – pa zaposlenim v organizaciji 
sporo�a, kaj je tisto cenjeno v njihovi organizaciji. Klima je tako dejansko tisto, na kar 
reagiramo, je celoten vidik delovnega vrveža (Schneider 1990).  
 
»V vsaki organizaciji lahko govorimo o dolo�enem vzdušju. Vzdušje je na eni strani posledica 

delovanja celote faktorjev v organizaciji, na drugi strani pa vpliva na celoto delovanj v njej. 

Vzdušje ima lahko pozitiven ali negativen vpliv na doseganje storilnosti, ciljev oziroma na 

uresni�evanje socialno-emocionalnih odnosov v skupini« (Rus, 1994, 8). Definiramo jo kot 
»psihološko izgradnjo sistema, ki opredeljuje trenutne lastnosti organizacije in ki se izraža 

preko percepcije sistema s strani svojih pripadnikov. Organizacijska klima tako vsebuje 

mehke dimenzije osebnosti poslovnega sistema in posameznikov« (Mihali�, 2007, 7). 
Mihali�eva podaja temeljne sestavine celostnega sistema organizacijske klime, prikazane na  
sliki. 

 
Slika 1: Temeljne sestavine  organizacijske klime 

Vir: Mihali�, 2007, 7. 
 

Klima v organizaciji se nanaša na skupne prakse in prepri�anja ter vrednotne sisteme, ki jim v 
organizaciji sledijo. Za posameznike znotraj organizacije predstavlja skupek atributov in 
pri�akovanj, ki opisujejo skupne vzorce organizacijskih aktivnosti. Imenovana klima igra 
poglavitno vlogo pri oblikovanju vedenja in percepcije zaposlenih (Mihali�, 2007). 
 

2.4.3 Pomen merjenja organizacijske klime 

 
Organizacijsko klimo je mogo�e meriti z uporabo objektivnih in subjektivnih indikatorjev, na 
kar se nanašata tudi dva razli�na pristopa. Glede na to, da so mnogi avtorji (npr. Litwin in 
Stringer, 1968; James in Jones, 1974;  Adizes, 1996) v fazi zgodnjega raziskovanja poudarjali 
objektivno zna�ilnost klime v organizaciji, so ti poudarjali tudi njen objektivni vidik pri 
raziskovanju. Pri merjenju klime so uporabljali objektivne dejavnike merjenja – izostanke z 
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dela, bolniške odsotnosti, nesre�e pri delu, fluktuacijo, zamujene prihode na delo. Preu�evani 
indikatorji imajo prednost, saj jih lahko izrazimo števil�no, neposredno jih lahko merimo. 
 
V fazi poznejšega raziskovanja je klima definirana z opisnimi spremenljivkami, uporablja se 
subjektivni pristop pri merjenju. Klima se tu meri s pomo�jo vprašalnikov, zaprtimi vprašanji 
na osnovi skale, kjer je mogo�e med seboj primerjati tudi podjetja in druge organizacije 
(Sušanj, 2005,  21). 
 
Merjenje organizacijske klime predstavlja vpogled v prepri�anje razli�nih skupin v 
organizaciji o delovnem okolju in pogojih dela. James in Jones (1974, 1096–1112) sta vsa 
raziskovanja organizacijske klime razdelila v tri smeri: 

• Multiplo merjenje organizacijskih zna�ilnosti, kjer je klima dojeta kot skupek 
organizacijskih zna�ilnosti: Pri multiplem merjenju je organizacijska klima razumljena 
kot skupek zna�ilnosti, po katerih se organizacije medsebojno razlikujejo in so relativno 
trajne. Forehand in Gilmer (James in Jones 1974, 1099) trdita, da so u�inki organizacijske 
klime na individualno vedenje posameznika dražljaji v naboru omejenega izbora. 
Dimenzije organizacijske klime so tu velikost, struktura, stil vodenja, sestava sistema, 
usmerjenost k smotrom in ciljem. Merjenje klime vklju�uje individualno percepcijo in 
objektivna dejstva, kot je struktura. Nadalje sta avtorja predpostavila, da merjenje 
organizacijske klime na ravni organizacije temelji na predpostavki, da sta njeni internost 
in homogenost relativno �asovno stabilni in trajni. Omenjeni pristop merjenja se je 
uporabljal kot sestavina situacijske razli�nosti ali strukture. Situacijska razli�nost vsebuje 
organizacijski vidik,  strukturo, sestavo norm in vrednot, psihološko okoliš�ino razli�nih 
podskupin. V nekaterih študijah so razli�ni na�ini organizacijskih in podskupinskih 
procesov, kot so vodenje, konflikt, nagrajevanje, komuniciranje in kontrola, vklju�eni v 
vseobsežno organizacijsko klimo. Organizacijska klima se je v tem primeru ena�ila z 
organizacijsko situacijo. Pri tem pristopu obstaja ve� na�inov pristopanja k organizacijski 
klimi, vsem pa je skupno to, da organizacijska klima predstavlja objektivno zna�ilnost 

organizacije, ki je neodvisna od percepcije zaposlenega. 

• Perceptivno merjenje organizacijskih zna�ilnosti, ki klimo opredeljuje kot skupek 
perceptivnih spremenljivk, ki so glavni organizacijski u�inki: Perceptivno merjenje 
organizacijske klime vsebuje poleg opisa situacijske razli�nosti tudi individualne razlike v 

percepciji in odnosu. Campbellova (James in Jones, 1974, 1101) jo opredeljujeta kot 
»skupek zna�ilnosti, specifi�nih za posamezno organizacijo, katere so lahko izzvane 
tekom medsebojnega delovanja organizacije in zaposlenega«. Za posameznike v 
organizaciji predstavlja klima skupek zna�ilnosti in pri�akovanj. Campbell je opredelil 
dimenzije klime, to so individualna avtonomija / odgovornost, struktura z upoštevanjem 
pozicije, usmerjenost k nagradam, skupnost in toplina. Zanimal ga je odnos med trenutno 
situacijo in  perceptiranimi determiniranimi zna�ilnostmi, odnos med objektivnimi in 
perceptivnimi dejavniki. Sledil je predpostavki, da so razli�ni nivoji situacij in 
individualnih razlik pod vplivom razli�nih nivojev razlag. Omeniti velja tudi Richarda in 
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Karasicha (James in Jones, 1974), ki smatrata klimo kot relativno stalno kakovosti  
notranjega okolja, po kateri se organizacije medsebojno lo�ijo in razlikujejo. Je izid  
vedenja in zakonov �lanov organizacije, zlasti poslovodstva in lastnikov, zaznana je s 
strani �lanov organizacije, je temelj za interpretiranje dane situacije, deluje pa na izvore 
pritiska za odredbo aktivnosti. Klima je ozna�ena kot interakcija organizacijskih in 
individualnih zna�ilnosti. Je perceptivna mera za opis organizacije, poudarjena je njena 
deskriptivna, manj evaluativna zna�ilnost.  

• Perceptivno merjenje individualnih zna�ilnosti, kjer je klima percepcijska ali individualna 
zna�ilnost: Merjenje individualnih perceptivnih zna�ilnosti je tretji pristop, ki je v osnovi 
individualno naravnan, tu predstavlja klima zbir individualnih percepcij v organizaciji. 
Schneider in Hall (James in Jones, 1974) opisujeta organizacijsko klimo kot skupek 
globalnih percepcij posameznikov v organizacijskem okolju. Organizacijska klima 
predstavlja seštevek ocen, ki temeljijo na medsebojnem delovanju in pogledu na ta 
delovanja. Klima je videna kot intervenirajo�a spremenljivka, saj ima povezavo z 
izkustvom ter tako pogojuje obnašanje. Schneider (James in Jones, 1974) nadalje meni, da 
je pogled na klimo pomemben za predvidevanje obnašanja mnogih zaposlenih oziroma 
posameznikov. Organizacijska klima je razumljena kot zbir pogledov, percepcij ali 
intervenirajo�ih spremenljivk na sodelovanje osebe in okolice. Schneider in Hall se v 
raziskovanju osredinjata na preu�evanje odnosov med delovno klimo, specifi�nimi 
delovnimi aktivnostmi in zaznavanjem pomembnost delovne aktivnosti. Klima predstavlja 
zbir ocen, zasnovanih na specifi�nosti dela. 

 
Merjenje in raziskovanje organizacijske klime omogo�a vodilnim vpogled v mnenje 
zaposlenih oziroma skupin o delu, pogojih dela in organiziranosti, pridobi se vpogled v 
pri�akovanja zaposlenih, kaj je tisto, kar je potrebno spremeniti in izboljšati. Ugotavlja se 
dejavnike, ki pozitivno ali negativno vplivajo na delovno zadovoljstvo in delovno 
u�inkovitost. U�inkovita organiziranost in hkrati zadovoljni zaposleni so eden glavnih 
smotrov in ciljev, ki si jih zastavljajo v organizacijah. 

 
�emu pa klimo v organizaciji meriti? Adizes (1996, 268) navaja, da vzroke za merjenje klime 
iš�emo v naslednjih  razlogih:  

• Ko se spreminja notranje in zunanje okolje organizacije, postanejo dolo�ene sestavine  
klime neustrezne, neu�inkovite, kar ovira uspešnost. 

• Klima ima pomemben vpliv na izbiro na�ina spreminjanja organizacije ter na uspešno 
uvajanje sprememb. 

• Ker je klima obi�ajno razumljena le pripadnikom poslovno-organizacijskega sistema, 
posledi�no je kakovostna analiza mogo�a le z neposrednim merjenjem. 

• Med uvajanjem ve�jih projektov je priporo�ljivo poznati klimo v organizaciji, v tem 
primeru se jo meri pred, med in po uvedbi pomembnejših projektov. 

• Spremembe so med seboj povezane – vsaka sprememba kulture vpliva na spremembe na 
ostalih podro�jih delovanja. 
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• Analiza merjenja klime poda najbolj natan�en in celosten pogled v bistvo organizacije. 

• Izidi  merjenja služijo kot podlaga za optimalno odlo�anje na vseh podro�jih v 
organizaciji. 

• Spremljanje stanja kulture omogo�a vpogled v dinamiko gibanja klime. 
 
Samo merjenje organizacijske klime poteka v ve� korakih, po Lipi�niku (1998, 77–79) naj bi 
bilo šest korakov merjenja: 
1. Pripravljalna dela – ugotovi se smiselnost preu�evanja organizacijske klime, na�ine, kako 

bo merjenje in preu�evanje financirano, pripravljenost posameznikov, da k raziskavi 
pristopijo, na�in zbiranja podatkov, kar je tehni�ni vidik za preu�evanje. 

2. Sestava vprašalnika oziroma vsebinski vidik preu�evanja, kjer se ugotovi in dolo�i najbolj 
problemati�ne dimenzije, ki bodo preu�evane. Najboljši na�in njihovega preu�evanja so 
trditve, ki izražajo strinjanje ali nestrinjanje. 

3. Zbiranje odgovorov – nezahtevna faza, ko posamezniki vpisujejo odgovore na podane 
trditve z upoštevanjem napisanih navodil. Pogost je problem nezaupanja posameznikov do 
analize odgovorov, saj se bojijo sankcij in posameznikove analize, ko bi bil mogo� oseben 
vpogled v mnenje posameznika, kljub zagotovitvi anonimnosti. 

4. Analiza odgovorov – z njo se registrira zna�ilne dimenzije klime, pomembna je pravilna 
sestava vprašalnika, ki omogo�a statisti�ne analize. Dobra analiza odgovorov je vodilo k 
dobri interpretaciji izidov. 

5. Predstavitev izidov  – pomembna je natan�na in previdna predstavitev izidov merjenja, saj 
so ti v mnogih primerih razli�ni od pri�akovanj naro�nika, ve�inoma vodstva organizacije. 
To je v tem primeru situacijo doživljalo na druga�en na�in kot ostala ve�ina zaposlenih.  

6. Na�rtovanje akcij – z merjenjem klime se ugotavlja vzroke in posledice vedenja ljudi v 
organizaciji. Presoditi je potrebno, ali je na�in doživljanja klime zaposlenih ustrezen za 
njihovo doseganje smotrov in ciljev ali pa so ti morda neustrezni. Z vsakim merjenjem 
klime se pri posameznikih vzbudijo pri�akovanja, zato merjenje naj ne bi bilo samo sebi 

namen. Potrebno je na�rtovati akcije za izboljšanje stanja organizacijske klime.  
 

Merjenje klime je priporo�ljivo izvajati letno, vklju�eni pa naj bodo vsi zaposleni, saj bo tako 
merjenje zanesljivo, ugodno pa bo tudi vplivalo na po�utje zaposlenih, da je prav vsako 
mnenje pomembno (Lipi�nik, 1998).  
 
Eden odmevnejših na�inov za  raziskovanje organizacijske klime v slovenskih podjetjih je 
projekt SiOK, ki ga izvajajo za to pristojne institucije – AT Adria, Biro Praxis, Racio Razvoj, 
RM Plus in Partner Team. Projekt so za�eli razvijati leta 2001, vsako leto pa se število 
sodelujo�ih podjetij in drugih organizacij pove�uje, kar potrjuje spoznanje,  da se v podjetjih 
in drugih organizacijah zavedajo uspešnega ravnanja s �loveškimi viri in s tem dobrega 
uresni�evanja smotrov in ciljev. V mnogih podjetjih in drugih organizacijah, kjer so bili na 
podlagi merjenja uvedeni dolo�eni ukrepi, se klima izboljšuje (Biro Paxis, 2013). 
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2.4.4 Dimenzije organizacijske klime 

 
Vsak posameznik ima svoj na�in doživljanja organizacije, vendar nas pri prou�evanju klime 
ne zanimajo vse okoliš�ine �lovekovega doživljanja, zato se omejimo le na tiste, ki pomenijo 
posamezne dele klime in jih imenujemo dejavniki organizacijske klime. Dejavniki 
organizacijske klime so tiste sestavine, ki dolo�eno organizacijsko klimo oblikujejo in 
spreminjajo. Klimo in njene dejavnike vedno najdemo v organizaciji, zato jih ni treba iskati. 
Da bi ugotovili dejavnik posamezne organizacijske klime, naj bi ga  najprej dolo�ili in šele 
nato ugotavljali, ali je ta dejavnik bistven za klimo ali ne. Ker so organizacije kot velik 
organizem, ki vklju�uje mnogo pomembnih vidikov, ki izoblikujejo organizacijsko klimo, je 
zelo težko zaobjeti vse dejavnike, ki opisujejo dolo�eni konstrukt. Ob tem se postavlja 
vprašanje, kateri dejavniki bi najbolj natan�no opisali klimo, ki »vlada« v dolo�eni 
organizaciji.  
 
Dimenzije organizacijske klime po Litwinu in Stringerju 

 
Litwin in Stringer (1968, 187) sta sestavila vprašalnik, ki pomeni enega od temeljnih 
poskusov opredelitve splošnih dejavnikov klime. Velja za enega najbolj znanih in najve�krat 
uporabljenih inštrumentov za merjenje organizacijske klime. V tej raziskavi sta opredelila 
devet dejavnikov, ki precej natan�no opisujejo organizacijsko klimo, in pri tem upoštevala tri 
interese managerjev: 

• da dejavniki omogo�ajo natan�en opis situacije, 

• da so dejavniki povezani s specifi�no motivacijo in vedenjem, ki iz te izhaja, 

• da lahko z njimi merimo spremembe. 
 
Tako so nastali naslednji dejavniki (Litwin, Stringer, 1968): 

• Struktura in pritisk: 
o predpisi in pravila o postopkih delovanja v organizaciji, 
o zaznavanje omejitev v situaciji, 
o koli�ina dosegljivih informacij in 
o pritisk na vedenje zaposlenih. 

• Osebna odgovornost: 
o vklju�evanje zaposlenih v odlo�anje, 
o stopnja avtonomije, ki jo imajo zaposleni pri organiziranju in opravljanju svojega dela. 

• Toplina: V dejavniku toplina je poudarek na tem, da v skupini prevladujejo dobri odnosi 
med zaposlenimi, medsebojno zaupanje in sprejemanje sodelavcev. Prav tako naj 

prevladajo prijateljske neformalne skupine in timsko delo. Poudarek je na komunikaciji in 
ob�utku pripadnosti. 

• Podpora: 
o zaznavanje zaposlenih v organizaciji, da jih vodstvo podpira in spodbuja pri njihovem 

delu, 



 

30 

 

o da je uveljavljena vzajemna podpora vodstva in zaposlenih v skupnem prizadevanju k 
smotrom in ciljem organizacije. 

• Nagrade in kazni: Dejavnik nagrade in kazni pove, kako vidijo zaposleni nagrade, kazni in 
pohvale kot pravi�no porazdeljene med posamezniki in koliko pomenijo pravi�ne nagrade 
za opravljeno delo. Usmerjenost organizacije je k nagradam in manj h kaznim, spodbuja 
motive doseganja smotrov in ciljev ter željo po mo�i ter motive po druženju. 

• Konflikt in toleranca konfliktnosti: 
o splošna drža do razreševanja konfliktov, 
o koliko se v organizaciji prisluhne razli�nim mnenjem pri razreševanju problemov, 
o koliko je neposrednega  razreševanja konfliktov. 

• Standardi storilnosti in pri�akovanja: Dejavnik standardov storilnosti in pri�akovanj je 
zaznavanje pomembnosti implicitnih in eksplicitnih ciljev ter standardov uspešnosti. 
Visoki standardi uspešnosti se mo�no povezujejo s potrebo po uspehu. Nekoliko bolj 
zapleten pa je odnos standardov do potrebe po mo�i in druženju. 

• Organizacijska identiteta in skupinska lojalnost: Ta dejavnik pomeni poudarjanje 
skupinskih smotrov in ciljev, pripadanje organizaciji in povezanost z njo. Ve�ja lojalnost 
skupini se neposredno povezuje le z motivacijo za pripadnost/druženje, ne pa tudi z 
motivacijo za mo� in uspeh. 

• Tveganje: 
o kakšna je stopnja sprejemanja tveganja pri delu in v organizaciji, 
o koliko so ljudje pripravljeni sprejeti in se izpostavljati tveganju za napredek, 
o ali so bolj usmerjeni na varne na�ine dela. 
 
V kasnejših klasifikacijah Litwin in Stringer uporabljata zgolj šest dejavnikov organizacijske 
klime, in sicer (Orel, Trojar in Erjavšek, 2004): 

• strukturo, 

• osebno odgovornost, 

• nagrade, 

• tveganje, 

• toplino in podporo, 

• toleranco in konflikt. 
 
Iz tega lahko vidimo, da sta dejavnika toplina in podpora združena v en dejavnik, standardi 
storilnosti in pri�akovanja ter organizacijska identiteta in skupinska lojalnost pa so izpadli iz 
nabora.  
 
Dimenzije organizacijske klime po SIOK 

 

V okviru projekta SiOK je projektna skupina svetovalnih podjetij – TMI Slovenija, ITEO-
Svetovanje, Biro Praxis, Racio, Profil, Dialogus/Literal, RM PLUS – izdelala vprašalnik za 
merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Avtorji raziskave utemeljujejo, da 
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klima izhaja iz domneve, po kateri je razli�na socialna okolja mogo�e opisati z omejenim 
številom istih ali podobnih dejavnikov klime v organizaciji (SiOK, 2013). Za vsako 
organizacijo so zna�ilne specifi�ne oblike organizacijske prakse in procesov, zato je težko 
pri�akovati identi�en nabor dejavnikov organizacijske klime. V tem smislu ta vprašalnik, ki 
izhaja iz ve�jega števila dejavnikov klime, vsebinsko pomeni dobro osnovo za merjenje in 
primerjavo klime. 
 
Gre pa za klasifikacijo dvanajstih dejavnikov (Biro Praxis, 2013): 

• Odnos do kakovosti, 

• Inovativnost in iniciativnost, 

• Motivacija in zavzetost, 

• Pripadnost organizaciji, 

• Notranji odnosi v organizaciji, 

• Strokovna usposobljenost in u�enje, 

• Poznavanje poslanstva in  vizije ter smotrov in ciljev organizacije, 

• Vodenje, 

• Organiziranost, 

• Notranje komuniciranje in informiranje, 

• Razvoj kariere. 
 

2.5 Povezanost organizacijske kulture in organizacijske klime  

 
Organizacijska klima pomeni odsev, kako posamezniki dojemajo in opisujejo zna�ilnosti 
okolja, v katerem se nahajajo, organizacijska kultura pa odseva, na kakšen na�in posamezniki 
delujejo v organizaciji. Literatura o organizacijski kulturi po njegovem razlo�evanju govori o 
kvalitativni metodologiji pri raziskovanju, poudarja se histori�no evolucijo, teoretska zasnova 
je v družbenem konstruktivizmu – simboli�nem interakcionalizmu in kriti�ni teoriji, uvrš�a pa 
se jo med dve disciplini, to sta sociologija in antropologija. Pri organizacijski klimi se 
poudarja kvantitativni vidik raziskovanja, njena ahistori�nost, teoretska zasnova pa je v 
Lewinovi teoriji polja. Uvrš�a se jo med socialno psihologijo in psihologijo (Allen, 2003, 64). 
 
Organizacijska kultura je tudi osrednji dejavnik, ki vpliva na posameznikovo vedenje v 
dolo�eni družbi. Je razpršena, kar pa je le ena izmed njenih mnogih dominantnih lastnosti. 

Kolektivna je v smislu, da posamezniki skozi medsebojno komunikacijo in interakcijo 
razvijejo skupna prepri�anja, vrednote in negotovosti ter poti, kako se z njimi soo�iti (Allen 
2003). Iz  definicij organizacijske kulture in organizacijske klime je razvidno, da obstajajo 
mnoge razlike med pojmoma organizacijska klima in organizacijska kultura. Fey, Beamish 
(2001, 860) podajata jasno razlikovanje med njima. 
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Preglednica 1: Razlike med organizacijsko kulturo in organizacijsko klimo 

ORGANIZACIJSKA KULTURA ORGANIZACIJSKA KLIMA 

Globalna usmerjenost Lokalna usmerjenost 

Višja stopnja trajnosti in stabilnosti Za�asnost in nižja stopnja stabilnosti 

Usmerjenost v preteklost in prihodnost Usmerjenost v sedanjost 

Slabša prepoznavnost in manjša vidnost Dobra prepoznavnost in ve�ja vidnost 

Razvoj skozi daljša �asovna obdobja Razvoj v trenutnem obdobju 

Višja raven abstrakcije pojma Nižja raven abstrakcije pojma 

Vezanost na strateški nivo Vezanost na takti�ni in operativni nivo 

Sistemski pomen Procesni pomen 

Po�asno spreminjanje Hitro spreminjanje 

Zelo izrazit vpliv kulture na klimo Malo manj izrazit vpliv klime na kulturo 

Globok konstrukt Zgolj odsev stanja v prostoru in �asu 

Zelo zahtevno obvladovanje Dokaj enostavno obvladovanje 

Ve�ja teoreti�na usmerjenost prou�evanja Ve�ja empiri�na usmerjenost prou�evanja 

Prevlada kvalitativne metodologije Prevlada kvantitativne metodologije 

Ustvarjanje preko globalnih interakcij Ustvarjanje preko postopkov in procesov 

Vir: Fey in Beamish, 2001, 860.  
 
Organizacijska kultura se razvija dlje kot organizacijska klima in je le izjemoma homogena 
celota. Sistemi vrednotnih usmerjenosti zaposlenih so kompleksni, sestavljeni iz 
profesionalnih etik, tradicionalnih, lokalnih etosov, organizacijskih kultur. V razli�nih delih 
organizacije se pojavijo razli�ne kombinacije teh usmerjenosti. S�asoma v organizaciji 
oblikujejo lastno usmerjenost, ki sestoji iz omenjenih razli�nih usmeritev zaposlenih ter iz 
delovanja organizacije skozi �as. Vsebina organizacijske kulture je tako seštevek pravil, 
napotkov, standardov za razreševanje konkretnih situacij in problemov, s katerimi se 
zaposleni soo�ajo (Martin, 2002).  

 
Mesner-Andolšek (1995, 173) nam v naslednjih stavkih opisuje smotrno zasnovanje analize 

organizacijske kulture: 
Analizo organizacijske kulture je smotrno zasnovati v posameznih enotah in delih 
organizacije, ker lahko pri�akujemo, da bo ta razli�na v vodilni liniji (kjer bo 
ideološka komponenta v ospredju) in operativnem jedru (kjer lahko pri�akujemo 
kombinacijo instrumentalne usmerjenosti in lokalnih etosov) ter podpornih in 
tehni�nih službah (kjer bodo prevladovale predvsem profesionalne etike) 

 
Pri preu�evanju organizacijske kulture so v ospredju trije pristopi: integracijski, 
diferenciacijski in fragmentacijski (Martin, 2002, 348): 

• Glede na integracijski pristop delijo �lani dolo�ene organizacije skupen pogled na 
osnovna pravila njihove kulture, pogled je notranje trden in dolo�a vnaprej jasno in 
pri�akovano vedenje. Nanaša se na managerski nivo, saj managerjem nudi potencialno 



 

33 

 

vlogo vodje pri oblikovanju ali spreminjanju organizacijske kulture ter ponuja možnost pri 
uveljavljanju organizacijskih smotrov in ciljev. 

• Z diferenciacijskim pristopom prepoznavamo možnost obstoja subkultur znotraj 
organizacije in razli�ne interpretacije kulturnih smernic in dogodkov, ki se pogosto 
nanašajo na konfliktne si interese med skupinami. Sodelavci in managerji lahko vidijo 
organizacijsko kulturo razli�no, tu so tudi razli�ne starostne in rasne skupine. Omenjeni 
pristop ne odobrava vseorganizacijskega konsenza, ampak le konsenz znotraj subkultur, 
ne preu�uje konfliktov, ki so spoznani s strani vodstva in zadevajo timsko delo, harmonijo 
in sodelovanje. Trud za oblikovanje skupne kulture razume kot manipulacijo sodelavcev, 
da bi ti v delo vložili še ve�ji trud. Drug izraz za kulturno integracijo ter konsenz je 
prilagodljivost. Namen izgraditve mo�ne kulture je oblikovanje delav�evih notranjih misli 
in ob�utkov ter njihovega zunanjega vedenja v komercialne namene. Obstajajo pa koristi 
v namen spolne, rasne in eti�ne raznolikosti znotraj organizacije. Razli�ni vidiki in 
subkulture podpirajo organizacijsko u�inkovitost, saj se organizacija na ta na�in odpre 
razli�nim pogledom skupin.  

• S tretjim, fragmentacijskim pristopom vidimo kulturne sisteme bolj dvoumne in nejasne, 
na ravni kolektivnosti ali skupine. Svet je sestavljen iz nereda, posamezniki pa so le 
deloma uspešni pri osmišljanju politike organizacije kot sebi dobro ali slabo namernih, saj 
ima vsakdo razli�no identiteto in posledi�no razli�ne poglede na probleme. Centralna 
usmerjenost fragmentacijskega pogleda na nejasnost in negotovost med raziskovalci ni 
naletela na pozitiven odmev.  
 

2.6 Povezava med uspešnostjo organizacije in organizacijsko klimo 

 
Uspešnost organizacije je klju�nega pomena za njeno preživetje, zato vzrokom in spodbudam 
zanjo namenjamo toliko pozornosti. Organizacijska klima vpliva na po�utje in vedenje 
zaposlenih, zato je lahko ta ena izmed dejavnikov uspešnosti (OCR, 2013). 
 
Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih imata neposredne in posredne vplive na 
uspešnost organizacije. Povezanost med zadovoljstvom, klimo in uspešnostjo organizacije je 
celo tako mo�na, da je v praksi dejansko nemogo�e zaslediti primer, kjer bi imel dolo�en 
poslovni sistem neustrezno in nespodbudno organizacijsko klimo ter obenem dosegal visoko 
stopnjo uspešnosti. Vse organizacije so namre� uspešne le toliko �asa, dokler imajo ustrezno 
klimo in zadovoljne zaposlene. Organizacijska klima pa je uspešna le toliko �asa, dokler je 
tudi organizacija uspešna (OCR, 2013).  
 
Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih imata neposreden vpliv na vse naslednje 
klju�ne dejavnike  uspešnosti  organizacije (OCR, 2013): 

• organizacijski intelektualni kapital, 

• prilagodljivost spremembam v družbenem okolju, 
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• stopnja razvoja in rasti, 

• pozicioniranost na trgu, 

• finan�ni kapital, 

• definiranost smotrov in ciljev, 

• ugled organizacije v javnosti, 

• stabilnost poslovanja, 

• kakovost proizvodov in procesov, 

• izvajanje definirane politike, 

• stopnja zanesljivosti, 

• eti�nost in profesionalizem. 
 
Klima in zadovoljstvo zaposlenih imata pomembno vlogo tako pri podpori poslanstva in  
vizije, politike, smotrov in ciljev kot pri podpori izvajanja na�rtovanja, organiziranja, vodenja 
in nadzorovanja. S tega vidika  je odlo�ilnega pomena, da je klima ustrezna, zato je 
informacija o stanju klime in zadovoljstvu zaposlenih ena najdragocenejših informacij o 
stanju v organizaciji (Kangis, Williams, 2000). 
 
Day in Bedeian (1991, 595) ugotavljata, da se u�inkovitost dejansko povezuje z 
organizacijsko klimo, da se osebnost zaposlenih povezuje z u�inkovitostjo znotraj 
organizacije, ne pa tudi med organizacijami. Zato sta predpostavila, da organizacijska klima 
skupaj z osebnostnimi lastnostmi vpliva na u�inkovitost posameznika. Izkazalo se je, da je 
organizacijska klima dejansko pomemben dejavnik u�inkovitosti, saj so ob klimi, ki jo 
zaposleni dojemajo kot pozitivno, visoko delovno orientirani zaposleni (zanesljivi, marljivi, 
sposobni, natan�ni ipd.) veliko bolj u�inkoviti kot nizko delovno orientirani zaposleni. 
 
Zaposleni so uspešnejši, �e zaznavajo, da so vklju�eni v odlo�itve, informiranje ter da jih 
vodstvo podpira (Kangis in Williams, 2000, 535). 

 
Kangis in Williams (2000, 539) v svojih študijah primerjata visoko in nizko produktivna 

podjetja glede na prevladujo�o organizacijsko klimo in pri tem ugotavljata, da so v bolj 
uspešnih podjetjih dosegli dosledno višje izide organizacijske klime kot pa v manj uspešnih. 
Dokazane so statisti�no pomembne razlike, kar potrjuje ugotovitev, da je organizacijska klima 
mo�no povezana z u�inkovitostjo posameznika in podjetja. Taka ugotovitev ni presenetljiva, 
�e upoštevamo, da organizacijska klima zajema skorajda vse vidike organizacijskega okolja, 
kjer zaposleni preživljajo veliko �asa, njihovo po�utje ter zaznave klime pa vplivajo na 
vedenje in u�inkovitost, ki jo izkazujejo. 
 
Adizes (1996, 268) meni, da klima v organizaciji pomembno vpliva na uspešnost poslovanja. 
Ljudje, ki skupaj delajo in med katerimi vlada vzajemno zaupanje in spoštovanje, bodo 
namre� dosegli dobre izide, njihova storilnost bo višja. To pa prinaša organizacijam ugled, ki 
se kaže v pozitivnem poslovanju in donosnosti. 
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Organizacije so »živ organizem« in se kot take nenehno  spreminjajo, naloga vodilnih 
zaposlenih v njih pa je, da spremembe potekajo v pravi smeri. 
 

2.6.1 Kadri kot temeljni dejavnik organizacijske klime 

 
Odli�nost organizacije je stanje, ki rezultira v trdem delu prav vseh �lanov organizacije. Prav 
vsak zaposleni je v organizaciji klju�en, v kolikor želimo delovati celostno in zgledno. 
Slednje potrjujejo tudi izidi obsežnih raziskav na podro�ju razvoja managementa �loveških 
virov in �loveškega kapitala, ki poro�ajo, da je uspešnost organizacije odvisna od uspešnosti 
njene kadrovske funkcije. Izidi potrjujejo, da je uspešnost  organizacije bolj kot kadar koli 
prej odvisna od uspešnosti managementa �loveških virov, managementa izobraževanja, 
managementa sprememb in managementa znanja ter managementa kompetenc, kar vse sodi v 
domeno sodobne kadrovske funkcije (Možina idr., 2002). Temelji se za�no postavljati v 
funkcijah kadrovskih služb, ki naj bi bile strokovno, razvojno in znanstveno okrepljene. 
Njihov temelji namen je ustvarjanje odli�nih delovnih mest, odli�nih delovnih okolij in 
predvsem odli�nih zaposlenih. Tu je pomemben dejavnik še zavezanost in legitimnost vodstva, 
iskrena prepri�anost o zaposlenih kot temeljnem pogoju uspešnosti organizacije, aktivni 
komunikacijski forumi med zaposlenimi in vodstvom ter zaznavanje zaposlenih o njihovi 
univerzalnosti in posebnost (Možina idr., 2002). Govorimo  o vzpostavitvi želenega okolja, 
organizacijske klime, ki bi se sprva gradila na medsebojnem zaupanju, ponosu na svoje delo 
in uživanju v njem. In prav slednji dejavniki so tudi najve�, kar lahko kadrovska služba 
doseže v delovnem okolju in na delovnem mestu.  
 
Intelektualni kapital predstavlja neotipljivo in skrito vrednost organizacije, ki ustvarja 
vrednost. Organizacije obstajajo zato, da ustvarjajo vrednost. Vrednost je nekaj, kar je v o�eh 
in v pri�akovanjih deležnikov organizacije (angl. stakeholders) – za ene je to pa� vrednost za 
delni�arje (angl. shareholders value), ko gre za pridobitniško dejavnost, za druge v 

nepridobitniški sferi je to vrednost za deležnike, ki je ni mogo�e vedno finan�no ovrednotiti. 
Vsi deležniki bodo sodelovali z nami še naprej, �e so njihova pri�akovanja glede vrednosti 
izpolnjena (Gruban, 1999). Po klasi�ni definiciji je intelektualni kapital razlika med celovito 
vrednostjo organizacije in njeno finan�no vrednostjo ter predstavlja splet �loveškega, 

procesnega, inovacijskega in relacijskega kapitala. Navedena definicija nam odpira vprašanje, 
kako dejansko izmeriti tovrstno neotipljivo bogastvo (Miklav�i� in Mihali�, 2004). 
 
In prav to neopredmeteno premoženje se  pogosto pojavlja pod pojmom intelektualni kapital, 
ki se napa�no ena�i z intelektualno lastnino ali kar ljudmi in njihovimi znanji. Postopna 
klasifikacija intelektualnega kapitala postopoma vnaša ve� pojmovne jasnosti, saj 
intelektualni kapital razvrš�a na tistega, ki izvira iz zunanjega okolja (potrošniki, lokalna 
skupnost ipd.) in na tistega, ki izvira iz notranje infrastrukture in arhitekture organizacij ter na 
del, ki predstavlja �loveški kapital (Miklav�i� in Mihali�, 2004). 
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Sestavine  intelektualnega kapitala: 

• �loveški kapital: »�loveški kapital kot klju�ni element intelektualnega kapitala nam 

predstavlja tiste �loveške vire, ki so ustrezno izobraženi, izpopolnjeni in usposobljeni za 

uspešno in u�inkovito opravljanje del in nalog ter s svojimi znanji, izkušnjami, tihim 

znanjem, veš�inami, lastnostmi, sposobnostmi, zanosom, ustvarjalnostjo, odzivnimi 

zmožnostmi in sposobnostmi upravljanja sprememnb prinašajo vrednost organizaciji (pri 

tem govorimo o vrednosti v najširšem smislu, ne le o tržni). Temeljni cilj menedžmenta 

�loveškega kapitala je torej razvoj in zagotovitev odli�nih in visokokompeten�nih kadrov« 
(Miklav�i� in Mihali� 2004, 11–12). 

 
Zaposleni  dodajajo vrednost in zato sodijo v kategorijo premoženja. Celo ve� – so edino 
aktivno premoženje organizacije, saj imajo denar, kredite, tehnologijo, opremo, energijo le 
pasivni, inertni potencial, ki ne dodaja ni�esar, �e tega ne sproži ... �lovek. Zaposleni posoja 
svoj, �loveški kapital organizaciji, ki nato ustvarja vrednost za druge. V zamenjavo pri�akuje 
neko drugo vrednost zase. Poleg finan�ne vrednosti (pla�a, bonitete, ponekod delnice) 
pri�akuje še precej drugega: stimulativno delovno okolje, status, ponos, da dela v organizaciji, 
prepoznavanje dosežkov, priložnosti za rast, spoštovanje ipd. Na�in, na kateri omogo�amo to 
vrednost zaposlenim, determinira njihovo motiviranost, pripadnost in zavzetost, s tem pa 
delovno uspešnost in prispevek k dodajanju vrednosti za druge deležnike organizacije. 
Nezmožnost razumeti, da vrednost za zaposlenega ni nujno izražena le denarno, zato pogosto 
povzro�a manjši prispevek zaposlenega, kot bi ta lahko bil (Gruban 2007).  
 

• Procesni kapital: Procesni kapital predstavlja tiste neotipljive vire na podro�ju 
organizacije, menedžmenta, obvladovanja procesov in na�rtovanja, organiziranja, vodenja 
in nadzorovanja v organizaciji, ki ustvarjajo vrednost. S pomo�jo konceptov procesnega 
kapitala lahko zagotavljamo optimalno reorganizacijo, transformacijo, optimizacijo 
procesov in racionalizacijo (Miklav�i� in Mihali�, 2004, 12). 

 

• Inovacijski kapital: Inovacijski kapital kot tretja sestavina intelektualnega kapitala 

postavlja tiste neotipljive vire na podro�ju invencioniranja, inoviranja, ustvarjalnosti in 
intelektualne lastnine v organizaciji, ki ustvarjajo vrednost. Na teh temeljih je mogo�e 
sistemsko razvijati raziskovalno in razvojno dejavnost, spodbujati inovativnost in na�in 
ustvarjalnega razmišljanja in funkcioniranja (Miklav�i� in Mihali�, 2004, 12). 

 

• Relacijski kapital: Relacijski kapital predstavlja tiste neotipljive vire na podro�ju 
obvladovanja  odnosov z internimi in eksternimi javnostmi organizacije, ki ustvarjajo 
vrednost. Z dejavnikom relacijskega kapitala se ponujajo orodja za zagotavljanje 

u�inkovitejšega sistema internega in eksternega komuniciranja, informiranja, 
zagotavljanja odmevnosti in podobno (Miklav�i� in Mihali�, 2004, 12). 
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2.6.2 Pomen vodenja za dobro organizacijsko klimo 

 
Dejavnik vodenja se prepleta z dejavnikom notranji odnosi, saj odnose v organizaciji 
ustvarjajo predvsem vodilne osebe, zato ima stil vodenja vpliv na oblikovanje organizacijske 
klime. Predpostavljeni  uveljavi svoje zahteve na avtoritativen, ukazovalen na�in, ob katerem 
se podrejeni pogosto po�utijo nepomembne, kar lahko vodi v slepo izpolnjevanje ukazov 
nadrejenega ali pa nastane med njimi konflikt (Tav�ar, 2000). 
 
Boljša organizacijska klima je v organizacijah, kjer prevladuje demokrati�ni stil vodenja, ki 
daje posamezniku možnost, da izraža svoje ideje in zamisli. Vodja zaposlenim daje ob�utek 
pomembnosti in zaupanja, zna ustvariti sproš�ene odnose, hkrati pa je tudi neizprosno 
zahteven glede izpolnitve konkretnih nalog (Tav�ar, 2000). 
 
Na organizacijsko klimo  pomembno vpliva tudi usklajenost vodenja. Vodstvo organizacije je 
v rokah dolo�enega števila ljudi in �e je usklajeno, tedaj vsak ve, kaj, kdaj in kako je potrebno 
nekaj narediti. Urejenost povzro�i ugodno socialno klimo in s tem zadovoljstvo med 
zaposlenimi. Slaba usklajenost vodstva povzro�i napake med organizacijskimi enotami in 
proizvajanjem. Sodelavci posameznih organizacijskih enot  niso ustrezno obveš�eni, pogosto 
se delo opravlja dvakrat, nekateri garajo, medtem ko drugi živijo lagodno. Posledica 
neusklajenosti so spori in posledi�no slaba organizacijska klima (Tav�ar, 2000). 
 
Dejavniki, ki vplivajo na  ustvarjanje dobre organizacijske klime so (Možina, 2002): 

• Samostojnost pri opravljanju dela. 

• Vzpodbuja se sprejemanje ve�je odgovornosti za svoje delo. 

• Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o izidih dela. 

• Nadrejeni zadovoljivo usmerjajo pri delu svoje podrejene. 

• Zaposleni si upajo odkrito povedati svoje mnenje. 

• Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo. 

• V organizaciji se ne govori o ljudeh za njihovim hrbtom. 
 
Krause (1997, 9) navaja sedem glavnih vidikov vodenja, ki naj bi oblikovali idealnega vodjo. 
Ti vidiki vodenja so: 
1. Samodisciplina pomeni, da vodja živi skladno s pravili, za katere meni, da so primerna 

zanj in sprejemljiva za njegove sodelavce. Da bi zagotovil dobro izvedbo, ne potrebuje 
zunanje motivacije. 

2. Namen pomeni, da vodja razvije neomajno odlo�nost za uresni�itev svojega poslanstva in 
vizije ter smotrov in ciljev. Mo�na odlo�nost pri sodelavcih ustvarja delovno vnemo in 
zagnanost. To omogo�a vodji, da za doseganje smotrov in ciljev u�inkovito uporabi tako 
osebne sposobnosti kot tudi sposobnosti organizacije, v kateri deluje. 

3. Dosežek pomeni, da vodja opisuje u�inke, tako da ti zadovoljujejo potrebe njegovih 
sodelavcev. U�inki so temelj uspešnega vodenja. Prvi pogoj u�inkov je ustvarjanje 
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u�inkovite dejavnosti. Elementi u�inkovite dejavnosti pa so odlo�itev, odlo�nost, energija, 
enostavnost, ravnotežje in tveganje. 

4. Odgovornost pomeni, da vodja sprejema dolžnosti in obveznosti, ki izvirajo iz zaupanja in 
mo�i, ki mu je bila podeljena. Najpomembnejše med temi obveznostmi so odkrita 
dostopnost, odlo�nost in dosledna skrb za dobrobit sodelavcev. Mo�an vodja »stoji – je 
odgovoren« za u�inek svojih odlo�itev in dejanj ter skupaj s sodelavci sprejema njihove 
posledice. 

5. Znanje je temelj u�inkovitega vodenja. Tu naj omenimo tri vidike znanja: temeljno znanje, 
ki se nanaša na študij znanosti, zgodovine in �loveške narave, kar pomeni poznavanje 
osnov umetnosti vodenja; strateško znanje se nanaša na razumevanje potreb in ciljev tako 
sodelavcev kot tudi konkurentov ter na na�rtovanje u�inkovitih postopkov, ki pripeljejo 
do uresni�itve zastavljenih smotrov in ciljev; s takti�nim znanjem smo osredinjeni na 
odkrivanje priložnosti in nevarnosti, z inovativnostjo in improvizacijo pa na hitro in 
primerno odzivanje nanje. 

6. Skladnost pomeni, da vodja razume posebno naravo socialnega in moralnega dogovora 
med njim in sodelavci. U�inkovito vodenje je najpomembnejši dejavnik za uspeh pri tistih 
�loveških dejavnostih, ki so odvisne od sodelovanja. Vodji je zaupana odgovornost za 
uvajanje takšnega reda in discipline, kot je potrebno za doseganje smotrov in ciljev. 

7. Zgled pomeni, da postane dejavnost vodje model dejavnosti njegovih sodelavcev. 
Standardi, ki jih vodja postavlja, postanejo merila njegovim sodelavcem. Ljudje, katerim 
je vodja naklonjen, ga v vsakršnih okoliš�inah opazujejo in posnemajo. S svojo lastno 
dejavnostjo vodja nakazuje želeno vedenje. 

 
Vodje vplivajo na posameznika z namenom, da ta sledi njihovim ukazom in usmeritvam 
bodisi prostovoljno bodisi pod prisilo. Vplivati na posameznika pomeni na nek na�in 
realizirati potencialno mo�, ki jo vodja ima in jo želi uporabiti. Vodja uporablja razne vrste 
mo�i, odvisno od posameznega �lana in situacije. Obi�ajno je potrebno kombinirati ve� vrst 

mo�i in od tega je odvisno tudi odzivanje podrejenih. Mo�, ki jo manager uporablja pri 
vodenju, je zmožnost, brez katere ne more obvladovati delovanja ljudi, posredno pa pomeni 
tudi usmeritev in delovanje organizacije (Tav�ar, 2000).  
 
Vsak vodja ima svoj slog vodenja, zato obstajajo razli�ni slogi vodenja. Med avtokratskim in 
participativnim je široka razsežnost možnih slogov vodenja, izbiranje med njimi je odvisno 
tako od managerjevega pogleda na ljudi kot tudi od okoliš�in, v katerih vodenje poteka. 
Težko bi presodili, kateri slog je boljši, kajti vse je odvisno od situacije, zato najve�krat lahko 
govorimo o situacijsko pogojenih na�inih vodenja, to pomeni, da pri oblikovanju organizacije 
pustimo toliko prostora, da je mogo�a izbira razli�nih oblik vodenja, glede na stanje v okolju. 
Za vsako organizacijo veljajo neke specifi�ne zna�ilnosti, med katere spadajo predvsem 
kompleksnost, razvita delitev dela, koordinacija aktivnosti in funkcij ter jasno definirane 
vloge. Vse te zna�ilnosti pa vplivajo na naravo vodenja organizacije. Vsak vodja uporablja 
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svoj slog vodenja, za katerega meni, da je najboljši. Uspešno vodenje je tisto, s katerim vodja 
dosega ali celo presega zastavljene smotre in cilje organizacije (Tav�ar, 2000, 219). 
 
Dobro klimo bo ustvarjalo sodelovanje zaposlenih in managementa, sodelovanje vseh 
zaposlenih med seboj, da si bodo medsebojno zaupali in razreševali konflikte, ki so vsakdanji 
pojav v vsaki organizaciji, konstruktivno. Notranji oziroma medosebni odnosi v organizaciji 
so, glede na pomembnost za zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji, eni izmed 
najpomembnejših dejavnikov. Normalni notranji odnosi so odvisni od stopnje razvitosti 
demokracije, od delovne in kulturne ravni in od osebnosti posameznikov oziroma �lanov 
organizacije. Zlasti pomembno je ustvarjati odnose sodelovanja v organizaciji (Možina 2002, 
23). 
 
Dobri medosebni odnosi so pogoj za osebno sre�o in uspeh. Ljudje, ki zaradi razli�nih 
vzrokov niso zmožni ustvariti zadovoljivih odnosov z drugimi, pogosto ob�utijo tesnobo, 
odtujenost in osamljenost, kar pogosto vodi v depresijo. Taki ljudje se po�utijo manjvredne, 
nemo�ne in izolirane od drugih. Njihovi poskusi, da bi navezali in vzdrževali stike, se 
navadno kon�ajo z neuspehom. �e želimo navezovati, razvijati in ohranjati zadovoljujo�e 
medosebne odnose, je potrebno poznati nekaj temeljnih sposobnosti, in sicer: medsebojno 
poznavanje in zaupanje, komuniciranje, medosebno sprejemanje in potrjevanje ter 
konstruktivno razreševanje konfliktov v zvezi z odnosom (Možina, 2002, 23–28). 
 
Uspešne medosebne odnose bomo zgradili, �e obvladujemo dolo�ene spretnosti, tako 
imenovane družabne ali medosebne spretnosti. Tudi poklici, ki ne zahtevajo izrazitega dela z 
ljudmi, zahtevajo stike s sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi. Uspešni odnosi z drugimi 
zaposlenimi lahko v veliki meri olajšajo delo in pripomorejo k ob�utku uspešnosti. Zavedali 
naj bi se, da dobri osebni odnosi nastajajo v primerno oblikovani delovni skupini, ob 
spremljanju dogajanja med sodelavci in ob razreševanju napetosti, ki vsakodnevno nastajajo 

med ljudmi. K temu lahko pripomorejo predvsem dobri vodje, ki so usmerjeni v ljudi, ki se 
vsak dan maksimalno posve�ajo zaposlenim, njihovim težavam in dosežkom in ne le 
tehni�nim vprašanjem dela (Možina, 2002). 
 

2.6.3 Pomen komuniciranja pri ustvarjanju ustrezne organizacijske klime 

 
Vodstva uspešnih organizacij po svetu se trudijo, da bi z zaposlenimi vzpostavila �im bolj 
pristen partnerski odnos in skladno s tem z njimi komunicirala o vseh vitalnih problemih 
organizacije. Teme obsegajo stanje na trgu in položaj v primerjavi s konkurenco, vizijo 
prihodnosti organizacije, usmeritve v posameznih segmentih poslovanja in  množico  
operativnih problematik, kjer pri�akujemo najve� povratnih informacij od zaposlenih (Jan�i�, 
1998, 9). 
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Poznavanje smotrov in ciljev ter poslovnih izidov prispeva k pove�anju motiviranosti 
zaposlenih. Zaposleni  pogosto ne poznajo dovolj poslovne stvarnosti in se zato ne zavedajo 
pomena dolo�enih aktivnosti oziroma na�inov dela za konkuren�nost in za dolgoro�ni uspeh 
organizacije. Prav zato je zelo koristno, �e so zaposleni seznanjeni z rezultati (Jan�i�, 1998). 
 
Klju�no  vlogo v internem komuniciranju igrajo neposredni vodje. Ti bi se morali spustiti na 
komunikacijsko raven sodelavcev, sprejeti njihove dobre ideje in predloge ter jih vgraditi v 
izboljšanje dela. �e vodja samo pošilja sporo�ila in navodila za delo in pri tem ne upošteva 
potreb, interesov in želja sodelavca, lahko prihaja do napak pri delu, sodelavci so slabe volje, 
nimajo interesa in vneme za delo ter si ne upajo komunicirati z vodjo. Vodje bi morali biti 
dostopni za sporazumevanje s svojimi sodelavci, ve�krat bi morali z njimi razpravljati o 
problematiki dela, izvedljivosti nalog, morali bi biti sprejemljivi za dajanje pobud in 
predlogov za razreševanje problemov, izboljševanje dela, poslovanja in organiziranosti. S tem 
bi omogo�ili in vzdrževali ugodno organizacijsko  klimo v svoji organizacijski enoti, hkrati pa 
dosegli spodbudno komunikacijsko vzdušje  v organizaciji (Možina, 2002). 
 
Eden izmed temeljnih namenov komuniciranja, poleg vplivanja, pou�evanja in prepri�evanja, 
je obveš�anje oz. informiranje. Obveš�anje ima poseben pomen pri uvajanju sprememb v 
organizaciji. Ljudi je potrebno sproti obveš�ati o novostih, o vsebini novega dela in o 
pri�akovanih izidih. �e v organizaciji dovolj zgodaj poskrbijo za ustrezno obveš�anje, se 
lahko izognejo številnim problemom (Jan�i�, 1998). 
 
Teorija u�inkovitega komuniciranja je preprosta: komunikacija je u�inkovita, ko ljudje 
razumejo, kar drug drugemu sporo�ajo, ko drug drugega spodbujajo k dejavnosti in 
inovativnim razrešitvam. Zna�ilnosti dobre komunikacije v organizaciji so predvsem 
naslednje (Daris, 2004, 49): 

• Komuniciranje temelji na dialogu. 

• Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv na�in. 

• Nadrejeni dajejo podrejenim dovolj informacij za dobro opravljanje dela. 

• V organizaciji je »ton« komuniciranja sproš�en, prijateljski in lahkoten. 

• V organizaciji se dajejo samo tiste obljube, ki jih je mo� izpolniti. 

• Delovni sestanki so redni. 

• O tem, kaj se dogaja v drugih organizacijskih enotah, dobijo sodelavci dovolj informacij. 
 

2.6.4 Pomen motivacije zaposlenih za dobro organizacijsko klimo 

 
Bahtijarevi�-Šiber (1991, 557) opredeljuje motivacijo kot: »skupni pojem za vse notranje 
dejavnike, ki združujejo umsko in fizi�no energijo, za�enjajo in organizirajo posamezne 
aktivnosti, usmerjajo vodenje in mu dolo�ajo smer, intenzivnost in trajanje«. 
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Z ekonomskega vidika pa motivacijo opredelimo takole: »Motivacija pomeni pripraviti 
zaposlene do tega, da si želijo narediti tisto, kar zahtevajo vodje od njih in da to tudi naredijo. 
U�inkovite odlo�itve in sprejemanje vse ve�je odgovornosti je namre� mogo�e pri�akovati 
samo od izobraženih, usposobljenih in za delo vnetih ljudi« (Johnson 1999, 55). 
 
Ni enostavno ugotoviti, kdaj so zaposleni premalo motivirani za delo, obstajajo pa dolo�ena 
znamenja, ki kažejo, da zaposleni niso zadovoljni in zavzeti za delo (Keenan, 1996, 6): 

• ne sodelujejo, kadar je potrebno vložiti dodaten napor, 

• prihajajo pozno na delo in odhajajo zgodaj, 

• podaljšujejo si odmore za malico in kosila, 

• zamujajo roke, 

• ne dosegajo zastavljenih norm, 

• nenehno se pritožujejo, 

• ne ravnajo se po navodilih ipd. 
 
Za delo motivirani posamezniki po drugi strani prispevajo za organizacijo številne koristi 
(Keenan, 1996, 35): 

• delo je opravljeno bolj kakovostno in v na�rtovanih �asovnih okvirih, 

• ljudje radi opravljajo svoje delo in se po�utijo koristne, 

• delajo zavzeto, ker ho�ejo sami opraviti svoje delo, 

• potreben je manjši nadzor kot sicer, 

• zavest je visoka, kar ustvarja odli�no delovno vzdušje. 
 
Zaposleni so razli�no motivirani za delo. Glede na stopnjo motiviranosti lahko zaposlene v 
organizaciji razvrstimo v štiri skupine (Uhan, 2000, 28): 

• na tiste, ki skupne interese in aktivnosti sprejemajo kot svoje, se istovetijo s skupno 
dogovorjenimi smotri in cilji ter so nosilci u�inkovitosti delovnega procesa (identifikacija 
z organizacijo, prostovoljna izmenjava smotrov in ciljev posameznika z zaželenimi smotri 
in cilji v organizaciji); 

• na tiste, ki se v celoti prilagajajo skupno dogovorjenim organizacijskim ciljem in so 
aktivni izvajalci v delovnem procesu (adaptacija – posameznik se združi z organizacijo v 
upanju, da bo vplival na njene organizacijske cilje in jih zbližal s svojimi); 

• na tiste, ki se podrejajo skupno dogovorjenim organizacijskim ciljem in aktivnostim, delo 
jim je vir za preživljanje, svojo pozornost in aktivnost pa namenjajo drugim podro�jem 
(denarna motivacija); 

• na tiste, ki so odlo�eni, da ob prvi primerni priložnosti zapustijo organizacijo, v kateri 
delajo; to so fluktuirajo�i sodelavci in tiste kateri cilje organizacije izpolnjujejo  s prisilo. 

 
V organizaciji dosegajo nadpovpre�ne izide samo sodelavci iz prvih dveh skupin. 
 



 

42 

 

Obstajajo številne motivacijske teorije, s katerimi razli�no dolo�ajo motivacijske dejavnike. 
Vsak posameznik je edinstven in ima zaradi tega svoj motivacijski model, na katerega 
vplivajo njegove potrebe, vrednote, interesi, želje in pri�akovanja. Ne glede na to, kaj ljudi 
motivira, pa ne obstaja niti ena sama �lovekova dejavnost ali delo, ki bi jo spodbujal en sam 
dejavnik, temve� gre za kombinacijo številnih, zelo zapletenih, poznanih in tudi nepoznanih 
dejavnikov (Lipi�nik, 1998). 
 

2.7 Spreminjanje organizacijske klime 

 
Organizacijsko klimo naj bi spremenili, �e je neugodna. Neugodnost ali ugodnost 
organizacijske klime presojamo glede na smotre in cilje, ki jih želimo dose�i. �e se ljudje ne 
obnašajo v skladu s pri�akovanji in potrebami organizacije, lahko del krivde pripišemo 
neustrezni organizacijski klimi. V tem primeru je treba klimo spremeniti. Spremembe 
organizacijske klime so pogojene tudi z življenjskim ciklom organizacije. Na za�etku 
delovanja organizacije se za�ne oblikovati dolo�ena organizacijska klima, z nadaljnjim 
razvojem in rastjo organizacije pa se pojavi potreba po njenem spreminjanju. Ko se v 
organizaciji znajdejo v težavah, je sprememba organizacijske klime nujna. Spreminjanje 
organizacijske klime narekuje tudi okolje, v katerem organizacija deluje in ho�e preživeti 
(Lipi�nik, 1998). 
 
Prvi pogoj za spreminjanje neustrezne organizacijske klime je njeno prou�evanje. S 
prou�evanjem organizacijske klime mislimo na ugotavljanje že navedenih dejavnikov 

organizacijske klime, vzrokov in posledic, ki jih ima  na vedenje ljudi. Pomembni pa sta 
predvsem dve vprašanji (Lipi�nik, 1998, 235): 

• Kako lahko spremenimo organizacijsko klimo? 

• Kdo jo lahko spremeni? 
 
Spreminjanje organizacijske klime lahko poteka na dva na�ina (Lipi�nik, 1998, 235): 

• nekontrolirano, 

• neposredno. 
 
Najpogosteje se organizacijska klima spreminja nekontrolirano, nenadzorovano in sama od 
sebe. Spreminjanje organizacijske klime na tak na�in povzro�a nešteto vplivov iz okolja, tako 
bližnjega kot daljnega. Tako spreminjanje navadno ni skladno z željami vodilnih in ima lahko 
slabe posledice. Neposreden na�in, kot drugi na�in spreminjanja organizacijske klime, poteka 
na osnovi navodil in ukazov, s katerimi v organizaciji  skušajo uravnati vedenje posameznika. 
Vendar pa ve�ino dejavnikov organizacijske klime ni mogo�e razreševati s predpisi, saj s 
pravili in z okrožnicami ni mogo�e urejati medsebojnih odnosov med ljudmi. Na odnose med 
zaposlenimi in odnose vodja – sodelavec je mogo�e vplivati in jih spreminjati s 
pojasnjevanjem, prepri�evanjem in dokazovanjem. Zato se organizacijska klima hitro 
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spremeni, �e ljudje verjamejo in zaupajo v vodje, ki jim predlagajo razli�ne aktivnosti 
(Ambrož in Bratkovi�, 2004). 
 
Svojevrstna je Maxwellova (2000, 18) interpretacija pomena managementa pri spreminjanju 
organizacijske klime. Maxwell primerja vlogo managementa v organizaciji s termostatom in 
ga primerja s termometrom. Pravi, da se oba instrumenta mo�no razlikujeta, saj »termometer 

le pasivno prikazuje toploto okolja, na katero nima vpliva, termostat pa aktivno dolo�a okolje 

in skrbi za ustrezno klimo ter vpliva na spremembe«. V spreminjajo�em se, turbulentnem �asu, 
v katerem živimo, naj bi bili v organizacijah pripravljeni na hitre odlo�itve. Skoraj ves �as so 
soo�eni z novimi razmerami na trgu, ki naj bi se jim prilagajali. Sposobnost fleksibilnega 
reagiranja in u�inkovito prilagajanje na trenutne zahteve situacije sta dva od 
najpomembnejših pogojev za uspešnost organizacij. Fleksibilnost in pripravljenost na 
spremembe nista odvisni le od vodij, temve� predvsem od ljudi, ki delajo v organizaciji in se 
na nove zahteve dejansko odzivajo. Pomemben dejavnik je organizacijska klima, ki 
pripomore k oblikovanju vedenja zaposlenih. Kognitivne sheme posameznikov o psihološkem 
vidiku delovnega okolja  pomembno vplivajo na spremembo njihovega vedenja, kar pomeni, 
da bo zaznavanje klime imelo velik vpliv na proces spreminjanja. 
 
Z organizacijo nenehnega izboljševanja procesov v organizaciji lahko management doseže, da 
so procesi hitrejši, uporabniku bolj prijazni in dostopnejši. Strategija nenehnega izboljševanja 
temelji na krepitvi povratnih informacij o delovanju procesov nenehnih izboljšav v 
organizaciji (Ambrož in Bratkovi�, 2004, 20). Dostop do pravih informacij v organizaciji 
pogojuje tudi dostop do povratnih informacij o tem, kako v organizaciji delujejo. Vsi, ki 
prispevajo k razvoju kolektivnega spomina organizacije, naj bi imeli možnost, da se u�ijo iz 
povratnih informacij. To je velika priložnost za �lane organizacije, da se aktivno vklju�ijo v 
procese ustvarjanja inovacijske klime v organizaciji. Še bolj pomembna je možnost, da 
spoznavajo medsebojne u�inke podsistemov v organizaciji in izberejo prave na�ine za 

nenehne izboljšave procesov. 
 

Uporaba novih tehnologij, še zlasti informacijsko-komunikacijskih tehnologij, je ena od 
dimenzij, ki spodbuja inovacije v organizacijah. Informacijsko-komunikacijska tehnologija se 
kot spodbujevalec inovacij pojavlja med 29 % in 57 % anketiranimi inovatorji. Še zlasti so 
zanimive ugotovitve, da srednji management, ki ima ustrezno tehni�no znanje, zelo pogosto 
izrabi tiste podjetniške priložnosti, ki jih politiki in najvišji vodilni pogosto prezrejo. 
Informacijsko-komunikacijski sistem organizacije je njen kolektivni spomin, ki vsebuje ideje 
in izkušnje, ki jih je mogo�e uspešno uporabiti za nenehno izboljševanje vseh struktur in 
procesov v njej. Hierarhija dostopa do informacij je v tem procesu ena najpomembnejših ovir. 
Odpraviti jo je mogo�e, �e dostopnost do informacij v organizaciji ne povezujemo s statusom 
posameznika, ki je zna�ilen element mehanicisti�nega razumevanja organizacije, ampak 
dostopnost vežemo na naravo in kompleksnost razreševanja problemov v organizaciji (Likar 
et al., 2006). 
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Motivacija za inoviranje procesov v organizaciji je pomemben dejavnik uspešne vpeljave 
sprememb. V ospredju sta  motiv za produktivno posredovanje proizvodov in procesov in 
motiv za hitro dostavo teh. Državna administracija ne spodbuja inoviranja, ker ga ne nagrajuje, 
zato je v tem pogledu zasebni sektor v prednosti (Možina idr., 2002). 
 

2.8 Pregled dosedanjih raziskav o organizacijski klimi v zdraviliš�ih 
 
V Sloveniji je bilo na temo organizacijske klime napisanih že veliko število diplomskih, 
magistrskih in tudi doktorskih del. Prav tako ta fenomen raziskujejo strokovnjaki v številnih 
strokovnih in znanstvenih monografijah, ki so tudi predstavljale izhodiš�e za to magistrsko 
delo. Te teoreti�ne izsledke smo prikazali  v prvem delu magistrskega dela.  
 
Ugotovili smo, da se pri raziskovanju organizacijske klime ukvarjamo s posameznikovim 
dojemanjem in opisovanjem socialnega okolja, katerega del je. Klima odslikava percepcije o 
lastnostih in zna�ilnostih organizacije, kakor jo ob�utijo njeni zaposleni, medtem ko z 
organizacijsko  kulturo ugotavljamo, kako naj bi se vedli zaposleni, upoštevajo� tisto, kar se v 
organizaciji najbolj ceni in vrednoti.  
 
Strokovnjaki so se že 60 let nazaj pri�eli zavedati, da organizacijska klima in kultura mo�no 
vplivata na uresni�evanje strategije organizacije. U�inkovitost organizacije pri uresni�evanju 
strategije je funkcija vklju�enosti �lanov organizacije v uresni�evanje in njihovo sodelovanje 

pri uresni�evanju. Organizacija, kjer so odnosi med zaposlenimi in vodilnimi dobri, kjer je 
vklju�enost zaposlenih v odlo�anje velika, kjer med subkulturo vodilnih in subkulturo 
izvajalcev ni bistvenih razlik – tam so izpolnjeni kulturni predpogoji za u�inkovito 
uresni�evanje strategije. 
 
Med analiziranjem strokovne literature in pregledom opravljenih empiri�nih raziskav v RS 
smo ugotovili, da posebne raziskave, ki bi celovito raziskovala organizacijsko klimo v 
slovenskih zdraviliš�ih, še ni bilo izvedene. Med analiziranjem tega podro�ja smo ugotovili, 
da je organizacijsko klimo v Zdraviliš�u Dolenjske Toplice leta 2006 analiziral Hohnjec v 

svoji diplomski nalogi. Naloga je metodološko pomanjkljiva, saj ne vsebuje osnovnih 
elementov za njeno ponovljivost (populacije, vzorca in osnovne statisti�ne obdelave). To je 
tudi edina tovrstna raziskava. Prav tako pa to podro�je ni bilo posebej raziskovano niti v tujini, 
saj s pomo�jo spletnega iskanja nismo zasledili nobene tovrstne raziskave. Zato bo to delo, ki 
ga predstavljamo v nadaljevanju, pomenilo dobro izhodiš�e za prihodnja globlja raziskovanja. 
 
  



 

45 

 

2.9 Sklepi iz teoreti�nega dela raziskave  

 
Klju�ni dejavnik  sodobnega gospodarskega okolja so organizacije, ki se v zadnjih desetletjih  
spopadajo z radikalnimi, celo fundamentalnimi spremembami tako v svojih internih kot v 
svojih eksternih okoljih. Svojemu prvobitnemu smotru  – maksimiziranju dobi�ka – so hote 
ali nehote bile primorane dodati nove, morda komplementarne ali celo substitutne dimenzije, 
ki v ve�ini zahtevajo veliko od same organizacije, od njenih organizacijskih sposobnosti in 
drže. Smo v �asu, ko je v ospredje postavljen individuum, �lovek kot socialno bitje, �lovek 
kot najpomembnejši �len in �lan organizacije in �lovek kot graditelj dodane vrednosti. V 
zadnjih desetletjih se je  pozornost tako v akademski kot v gospodarski sferi v veliki meri že 
preusmerila k »�loveku v organizaciji« in nadalje lahko re�emo, da so pojmi, kot so na primer 
organizacijska kultura, organizacijska klima ter zadovoljstvo zaposlenih, postali vse prej kot 
obstranskega pomena za organizacijo. Vloga �loveka je v današnjih dneh v organizaciji 
odlo�ilna in je klju� do uspeha.  
 
Pred nekaj desetletji je bila prepoznana tesna povezava med uspešnostjo organizacije in 
u�inkovitostjo �loveških potencialov. �e ho�emo izkoristiti vse potenciale zaposlenih, naj bi 
jim omogo�ili ustrezno organizacijsko klimo, v kateri se �utijo zaželene, sposobne in potrebne. 
To pa je mogo�e, �e imajo na voljo dovolj ustreznih in kakovostnih informacij za svoje delo 
in o svojem delu. Organizacijska klima je širok koncept, ki se dotika mnogih internih in, kar 
se danes ugotavlja, eksternih relacij. Dobro funkcionira le ob pomo�i ostalih dobro zrežiranih 
in zastavljenih sestavin, kot so npr. dobro postavljeno poslanstvo in vizija, dolo�ene vrednote, 
eti�ni kodeksi in ostalo.  
 
Med pisanjem tega prvega dela magistrske naloge smo ugotovili naslednje pomembne 
zna�ilnosti organizacijske klime, ki lahko posredno vplivajo na uspešnost organizacije: 

• Oblikujejo jo zaposleni: Posamezniki »uporabljajo« organizacijsko klimo, da bi podkrepili 
ideje, ob�utke in informacije, ki so skladne z njihovimi prepri�anji. Klima izriva ob�utke 

in informacije, ki niso z njo v skladu. 

• Nagrajuje dosežke: Oblikovanje klime predstavlja mo�an vir motivacije. Posamezniki 
težijo k oblikovanju pravil in standardov vedenja, ki so okvir za presojo njihovega 
delovanja. Klima lahko predstavlja okolje, ki izvabi iz pripadnikov skupine vse njihove 

kakovostne zna�ilnosti in je poslovno-organizacijski sistem za nagrajevanje definiranih 
zadolžitev. 

• Je niz potrditev: Dokazuje, da v skupini ali v organizaciji  ne morejo za�eti kar iz ni�. 
�lani organizacije naj bi bili prežeti z verovanji in namenom. Vsaka skupina takoj razvije 
norme, vrednote, postopke in namen. Klima je še posebej mo�na, kadar ljudje potrebujejo 
zagotovila in ve�jo gotovost. 

• Teži k samoizpolnitvi: Kadar se posamezniki združujejo okrog dolo�enih verovanj, 
smotrov in ciljev, lažje dosežejo njihovo uresni�itev. 
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• Daje smisel in skladnost pogledov: Ko posamezniki razumejo vrednote in izro�ila kulture, 
se jim zdi logi�no slediti primeru pravih predstavnikov te klime. Pri tem ni pomembno, ali 
se z vrednotami in izro�ili klime lahko identificirajo. Ne znamo prav upoštevati klime, 
dokler ne razumemo, da aktivnosti logi�no sledijo verovanjem in izro�ilom. 

• Daje kontinuiteto in identiteto: Brez skupne klime ni prepoznavne razli�nosti, 
posamezniki pa se ne morejo identificirati s celoto. Le �e gre za skupna verovanja, ki se 
potrjujejo in izpolnjujejo ter ohranjajo enkraten smisel, kljub spreminjajo�em se okolju, 
lahko organizacija ohranja ob�utek identitete in kontinuitete. 

• Predstavlja ravnovesje med nasprotujo�imi si vrednotami: Klima je ravnovesje med 
nihanjem in stabilnostjo, med kontinuiteto in spremembo. V organizaciji je cela vrsta 
nasprotujo�ih si vlog, ki naj bi si prizadevale za ravnovesje. 

• Kibernetski sistem: To pomeni, da se usmerja in ohranja v predvideni smeri ne glede na 
ovire in prekinitve. Pridobiva povratne informacije o spremembah okolja in izvaja 
ustrezne spremembe smeri. 

• Je vzorec: Ta vzorec vedenja se �asovno ponavlja in pojavlja na dolo�enih mestih v 
organizaciji. Je kot hologram: informacija se razdeli po vzorcu in vsak koš�ek 
kateregakoli vzorca vsebuje mikrokozmos celote. 

• Veže se na komunikacijo: Pomembno je razumeti, da ista kultura olajšuje komunikacijo 
zaradi podobnih izkušenj in informacij. 

• Ima bolj ali manj sinergi�ne u�inke: Med vrednotami obstaja sinergija: razli�ne vrednote 
znotraj kulture »gredo dobro skupaj«. 

 
Organizacije so za�ele posredno »prodajati svojo organizacijsko klimo« (ugled) oziroma jo 
vgrajevati v svoje proizvode oziroma procese. Potrošniki, kupci, poslovni partnerji in 
deležniki so postali subtilnejši in dovzetnejši do slednjega neotipljivega in mehkega kapitala. 
Ugotovili so namre�, da se slednje posredno izraža sprva navznoter, nato navzven in morda še 
dlje, na prodajnih policah. Za�eli smo govoriti o identitetah organizacije, ugledu. 
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3 EMPIRI�NA RAZISKAVA O VPLIVU ORGANIZACIJSKE KLIME NA 
FINAN�NO DONOSNOST  

 
V tem poglavju bomo opisali na�rtovanje in izvedbo empiri�ne raziskave o vplivu 
organizacijske klime na finan�no donosnost v slovenskih naravnih zdraviliš�ih. Opis vsebin 
empiri�ne raziskave vsebuje predstavitev populacije in vzorca, metodologije in rezultatov ter 
povzetkov raziskave med zdraviliškimi centri v Sloveniji.   
 

3.1 Metodologija raziskovanja  

 
V osnovi je šlo za kvantitativno metodologijo raziskovanja, kot jo opisujejo Easterby-Smith, 
Mark, Richard Thorpe in Andy Lowe (2005). Za pridobivanje podatkov in informacij o vplivu 
organizacijske klime na donosnost obravnavanih zdraviliš� smo uporabili standardizirani 
vprašalnik SiOK.  
 
Vprašalnik je vseboval: 

• Lestvico za oceno organizacijske klime – 69 vprašanj, 

• Oceno zadovoljstva z delom – 11 vidikov zadovoljstva. 
 
Vprašanja smo združili po apriornih dejavnikih na slede� na�in ter jih v sami analizi v PSPP 
ozna�ili z okrajšavami, kot je prikazano v nadaljevanju: 

 
1. Dejavnik organiziranosti 

Trditev št. 20. V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene na 
vseh nivojih – DO1 
Trditev št. 30. Odlo�itve naših vodij se sprejemajo pravo�asno – DO2 
Trditev št. 37. V naši organizaciji so zadolžitve jasno opredeljene – DO3 

Trditev št. 41. Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski shemi podjetja  – DO4 
Trditev št. 52. Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih pri�akuje pri delu – DO5 

 
2. Strokovna usposobljenost in u�enje 

Trditev št. 38. Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela 
– SU1 
Trditev št. 23. Zaposleni se u�imo drug od drugega – SU2 
Trditev št. 58. Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo – SU3 
Trditev št. 64. Sistem usposabljanja je dober – SU4 

Trditev št. 19. Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih – SU5 

 
3. Odnos do kakovosti 

Trditev št. 9. Zaposleni pri svoji mo�i prispevamo k doseganju standardov kakovosti – OK1 
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Trditev št. 14. Druge sodelavce in oddelke obravnavamo kot svoje cenjene stranke – OK2 
Trditev št. 27. Naši oddelki imajo jasno zastavljene standarde in cilje kakovosti – OK3 
Trditev št. 43. Zaposleni se �utimo odgovorne za kakovost našega dela – OK4 
Trditev št. 61. Kakovost dela in koli�ina sta pri nas enako pomembni – OK5 
 
4. Nagrajevanje 

Trditev št. 5. Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in strategijah – N1 
Trditev št. 39. Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, so tudi ustrezno stimulirani – N2 
Trditev št. 24. Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma kazen –N3 
Trditev št. 56. Zaposleni prejemamo pla�o, ki je vsaj enakovredna ravni pla� na tržiš�u – N4 
Trditev št. 62. Razmerja med pla�ami zaposlenih v podjetju so ustrezna – N5 
 
5. Notranje komuniciranje in informiranje 

Trditev št. 12. Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv na�in – K1 
Trditev št. 33. O tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo dovolj informacij – K2 
Trditev št. 50. Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela – 
K3 
Trditev št. 57. Delovni sestanki so redni – K4 
Trditev št. 53. V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo sproš�eno, prijateljsko 
in enakopravno – K5 
 
6. Notranji odnosi 

Trditev št. 16. V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev – NO1 
Trditev št. 18. Konflikte rešujemo v skupno korist –NO2 
Trditev št. 36. Ljudje si medsebojno zaupajo – NO3 
Trditev št. 54. Odnosi med zaposlenimi so dobri – NO4 
Trditev št. 60. V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo, kot tekmujemo – NO5 

 

7. Vodenje 

Trditev št. 3. Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela – V1 
Trditev št. 7. Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo – V2 
Trditev št. 21. Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela – V3 
Trditev št. 34. Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju ve�je odgovornosti za svoje delo – V4 
Trditev št. 44. V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vedenje – V5 
 
8. Pripadnost organizaciji 

Trditev št. 1. Naša ciljna organizacija ima velik ugled v okolju – PO1 
Trditev št. 17. Zaposleni ne bi zapustili organizacije, �e bi se zaradi poslovnih težav znižala 
pla�a – PO2 
Trditev št. 32. Zaposlitev v naši organizaciji je varna oziroma zagotovljena – PO3 
Trditev št. 35. Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji – PO4 
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Trditev št. 55. Zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorimo o njej – PO5 
 
9. Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev 

Trditev št. 4. Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo – dolgoro�ni razlog obstoja 
in delovanja – PP1 
Trditev št. 11. Politika in cilji organizacije so jasni vsem zaposlenim – PP2 
Trditev št. 40. Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi ostali zaposleni – PP3 
Trditev št. 42. Cilje organizacije sprejemamo za svoje – PP4 
 
10. Motivacija in zavzetost 

Trditev št. 13. V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti 
– MZ1 
Trditev št. 15. V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo – MZ2 
Trditev št. 28. Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo – MZ3 
Trditev št. 59. V naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu 
zahteva – MZ4 
Trditev št. 63. Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen – MZ5 
 
11. Razvoj kariere 

Trditev št. 6. Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim – RK1 
Trditev št. 26. Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike – RK2 
Trditev št. 31. Imamo sistem napredovanja, ki omogo�a, da najboljši zasedejo najboljše 
položaje – RK3 
Trditev št. 45. Zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za napredovanje – RK4 
Trditev št. 49. Zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem – 
RK5 
 

 
12. Inovativnost, iniciativnost 

Trditev št. 8. Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti sprememb – I1 
Trditev št. 22. V organizaciji se pri�akuje, da predloge za izboljšave delajo vsi – ne le naši 
vodje – I2 
Trditev št. 48. Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih vzpodbud – 
I3 
Trditev št. 46. Napake med preizkušanjem novih na�rtov dela so v naši organizaciji 
sprejemljive – I4 
Trditev št. 51. Naše izdelke in storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo – I5 
 
13. Zadovoljstvo 

Trditev št. 65. Zadovoljstvo z delom – Z1 
Trditev št. 66. Zadovoljstvo z vodstvom organizacije – Z2 
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Trditev št. 67. Zadovoljstvo s sodelavci – Z3 
Trditev št. 68. Zadovoljstvo z neposredno nadrejenimi – Z4 
Trditev št. 69. Zadovoljstvo z možnostmi za napredovanje – Z5 
Trditev št. 70. Zadovoljstvo s pla�o – Z6 
Trditev št. 71. Zadovoljstvo s statusom v organizaciji – Z7 
Trditev št. 72. Zadovoljstvo z delovnimi pogoji (oprema, prostori) – Z8 
Trditev št. 73. Zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje – Z9 
Trditev št. 74. Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve – Z10 
Trditev št. 75. Zadovoljstvo z delovnim �asom – Z11 
 
Apriornim dimenzijam organizacijske klime so dodana še vprašanja o zadovoljstvu 
zaposlenih: s sodelavci, s stalnostjo zaposlitve, z delovnim �asom, s samim delom, z 
neposredno nadrejenim, z možnostmi za izobraževanje, z delovnimi pogoji (oprema, prostori), 
s statusom v organizaciji, z vodstvom organizacije, z možnostmi napredovanja, s pla�o. 
 

• PRIHODEK NA ZAPOSLENEGA: S kazalnikom pokažemo, koliko skupnih prihodkov 
na zaposlenega so v organizaciji ustvarili v opazovanem letu. Ve�ja vrednost  kazalnika 
kaže na poslovno uspešnejšo organzacijo. Analizirali smo kazalnik prihodkov na 
zaposlenega, saj so nekatera zdraviliš�a v analiziranem obdobju izkazovala izgubo in bi to 
predstavljalo težavo v nadaljnji analizi s pomo�jo programa SPSS. 

 
Ker v raziskavi nismo želeli izpostavljati nobenega izmed analiziranih zdraviliš�, jih ne 
predstavljamo z imeni, ampak smo vsakemu izmed izbranih zdraviliš� namenili kodno oznako 
od A do M, kjer je A poslovno najbolj uspešno zdraviliš�e, M pa najmanj uspešno zdraviliš�e. 
 

3.2 Populacija in vzorec  

 
Vzorec je sestavljen iz trinajstih zdraviliško-turisti�nih centrov v Republiki Sloveniji, ki 

izpolnjujejo zahtevane pogoje za pridobitev statusa državno verificiranega zdraviliš�a, kar jim 

omogo�a vklju�evanje v javno zdravstveno mrežo Slovenije. Osnovni vzorec za anketiranje je 

zajemal 360 zaposlenih v teh 13 izbranih zdraviliško-turisti�nih centrih, ki sodijo med 

najve�je v Sloveniji. Vseh zdraviliško-turisti�nih centrov, ki delujejo v Sloveniji in jih je po 

podatkih Slovenske turisti�ne organizacije 17, nismo mogli zajeti, saj bi to predstavljalo 

prevelik obseg za samo magistrsko delo. Obenem pa 360 zaposlenih predstavlja dovolj velik 

in reprezentativen vzorec. Pri�akovana stopnja odzivnosti je bila 20–40 % odgovorov tistih, 

katerim je bil poslan vprašalnik (Flere, 2000, 128).  
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3.3 Postopki zbiranja podatkov  

 
Metodi zbiranja podatkov sta standardizirani anketni vprašalnik SiOK, ki je predstavljen v 
prilogi ter opisan v predhodnih poglavjih, in baza iBON® za leto 2011, ki omogo�a dostop do 
finan�nih podatkov za slovenska naravna zdraviliš�a. Vprašalnik je bil poslan po e-pošti. 
Anketo smo  opravljali v za�etku leta 2013, v �asu od za�etka januarja 2013 do sredine 
meseca februarja 2013. Med anketiranjem nismo naleteli na težave, anketirani so bili 
pripravljeni sodelovati v anketi, pri �emer smo jim zagotovili, da bo anketa anonimna in da se 
bodo izidi  uporabili samo za namen te magistrske naloge. 
 
Meritev organizacijske klime je potekala skupinsko in anonimno, kar pomeni, da nas ne 
zanimajo podatki na nivoju posameznika, ampak na nivoju celote oziroma posameznih 
organizacijskih enot. Znotraj podjetja smo s pomo�jo enostavnega slu�ajnega vzor�enja 
zagotovili reprezentativen vzorec – organizacijo v malem glede na parametre raziskovanja 
(spol, starost, staž, nivo v organizaciji, stopnja izobrazbe). 
 

3.4 Izidi iz raziskave 

 
V raziskavi je sodelovalo 61 % žensk in 39 % moških. Najve�je število anketirancev spada v 
starostno skupino od 30 do 40 let, to je 48 %, temu sledi starostna skupina do 30 let, ki jih je 
23 %, najmanj anketirancev pa je starih nad 50 let, 8 %, iz �esar lahko sklepamo, da so v 
slovenskih zdraviliš�ih naklonjeni zaposlovanju mladih.  
 
Zaposleni so vse trditve ocenjevali na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici. Izidi so izraženi kot 
povpre�ne vrednosti. Organizacijske klime ne opredeljuje vseh 69 trditev, ampak 14 
vsebinskih sklopov. 
 

Med anketiranimi prevladujejo izvajalci nalog, delež teh je  82 %, ostali so enakomerno 
razdeljeni, 21 % je vršnih  in srednjih managerjev, samostojnih strokovnih kadrov in 
operativnih vodij. 
 
Glede na �as zaposlitve v organizaciji prevladujejo tisti, ki imajo 10 do 20 let delovne dobe, 
sledijo jim tisti z do 5 let delovne dobe, najmanj pa je takih, ki imajo nad 20 let delovne dobe 
v izbranem zdraviliš�u.  
 
Glede na strokovno izobrazbo sicer prevladuje srednja strokovna izobrazba, vendar pa ni 
zanemarljiv delež niti tistih, ki imajo višjo ali visoko izobrazbo. Podatki so prikazani v 
naslednji preglednici. Prikazani so deleži za posamezni dejavnik. 
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Iz preglednice 2 vidimo, da imajo v šestih slovenskih zdraviliš�ih prihodek na zaposlenega 
ve�ji od povpre�ja vseh slovenskih zdraviliš�, v sedmih zdraviliš�ih pa je prihodek na 
zaposlenega manjši od povpre�ja. V najmanj uspešnem slovenskem zdraviliš�u je prihodek na 
zaposlenega ve� kot za enkrat manjši kot v najboljših dveh.   

 
Preglednica 2: Razvrstitev slovenskih zdraviliš� glede na prihodek na zaposlenega 

Zdraviliš�e �isti prihodki 
(v EUR) 

Povpre�no št. 
zaposlenih 

Prihodek na 
zaposlenega 
(v EUR) 

A 17684047 206 85.844,88 
B 32784592 460 71.270,85 

C 10857674 172 63.126,01 

D 7914589 129 61.353,40 

E 7503467 123 61.003,79 

F 25052092 440 56.936,57 

G 11581363 213 54.372,59 

H 31308151 614 50.990,47 

I 18119531 381 47.557,82 

J 7931301 167 47.492,82 

K 20122352 461 43.649,35 

L 4486840 105 42.731,80 

M 5811150 152 38.231,25 

Povpre�je    55.537,58 

Vir: iBON®, 2013. 

 
 
Preglednica 3: Demografske zna�ilnosti anketiranih 

Starost Spol Nivo v organizaciji Delovni staž Strokovna izobrazba 

do 30 let 23,0 % moški 39,0 % izvajalci 82,0 % do 2 leti 12,0 % 
poklicna šola 
ali manj 5,0 % 

30 do 40 
let 48,0 % ženski 61,0 % 

srednji in 
vršni  
managerji  7,0 % 2 do 5 let 28,0 % srednja šola 48,0 % 

40 do 50 
let 21,0 %   

samostojni 
strokovni 
sodelavci 6,0 % 5 do 10 let 10,0 % višja šola 18,0 % 

nad 50 let 8,0 %   
operativni 
vodje 8,0 % 

10 do 20 
let 44,0 % visoka ali ve� 29,0 % 

      nad 20 let 6,0 %   

 
 
 



 

53 

 

3.4.1 Analiza dejavnikov organizacijske klime  

 
Podatke smo analizirali s pomo�jo ra�unalniških orodij Excel in PSPP, ki je prostokodna 
razli�ica programa SPSS in je brezpla�no dostopen vsakomur. Omogo�a ista opravila kot 
verzija SPSS. Najprej smo meritve iz vprašalnika razvrstili glede na število apriornih dimenzij 
(kategorij) klime skladno z raziskavo SiOK, in sicer: organiziranost, strokovna usposobljenost 
in u�enje, odnos do kakovosti, nagrajevanje, notranje komuniciranje in informiranje, notranji 
odnosi, vodenje, pripadnost organizaciji, poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, motivacija 
in zavzetost, razvoj kariere, inovativnost in iniciativnost, zadovoljstvo pri delu kot posebna 
kategorija z enajstimi vprašanji, ki meri zadovoljstvo posameznika z razli�nimi vidiki 
njegovega dela. 
 
Z razvrš�anjem in urejanjem izidov meritev smo oblikovali frekven�ne porazdelitve meritev 
tako po posameznih vprašanjih kot skupno po apriornih kategorijah organizacijske klime. S 
frekven�no porazdelitvijo smo prikazali pogostnost vrednosti, ki jih je zavzela posamezna 
ocena.  
 
Najvišje povpre�ne ocene pri vseh dejavnikih smo dobili v zdraviliš�ih, pri katerih smo 
ugotovili, da imajo najve�ji povpre�ni letni prihodek na zaposlenega. V primeru analize 
dejavnika organiziranosti vidimo, da so najboljše ocene v povpre�ju dali zaposleni v Termah 
A in Termah B. 

 

 
Slika 2: Organiziranost 

 
V primeru dejavnika strokovnega usposabljanja in izobraževanja so najboljše ocene prisodili 
zaposleni v Termah B, katerim zopet sledijo zaposleni iz Term A. Zaposleni v Termah M in 
Termah L najslabše ocenjujejo te dejavnike. 
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Slika 3: Strokovna usposobljenost in u�enje 

 
Tudi v primeru odnosa do kakovosti sta na prvih mestih Terme B in Terme A, pri �emer pa 
moramo poudariti, da so v tem primeru srednje vrednosti nekoliko bolj izena�ene, nobeno 
izmed zdraviliš� ne izstopa posebej. Najslabšo oceno so pri tem dejavniku prisodili zaposleni 
v Termah G. 
 

 
Slika 4: Odnos do kakovosti 

 
S sistemom nagrajevanja so najbolj zadovoljni zaposleni v Termah B, katerim sledijo 
zaposleni v Termah A. Preostala zdraviliš�a so pri tem dejavniku nekako izena�ena, nobeno 
ne izstopa niti v pozitivnem niti v negativnem smislu. 
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Slika 5: Nagrajevanje 

 
Prav tako so s podro�jem komuniciranja najbolj zadovoljni zaposleni v Termah B, zopet pa so 
na drugem mestu Terme A. Najslabše to podro�je ocenjujejo zaposleni v Termah G, katerim 
sledijo Terme J. 
 

 
Slika 6: Notranje komuniciranje 

 
Kot že v nekaj primerih pred tem, tudi notranje odnose najboljše ocenjujejo zaposleni v 
Termah B, katerim sledijo zaposleni iz Term A. Lahko pa re�emo, da so vsi anketirani dokaj 
zadovoljni s tem podro�jem, saj nobeno izmed zdraviliš� ne izstopa v negativnem smislu, 
torej so povpre�ne ocene enake ali preko 3.  
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Slika 7: Notranji odnosi 

 
Tudi s podro�jem vodenja so anketirani o�itno kar zadovoljni, saj je tudi v tem primeru 
povpre�na ocena preko 3. Pri �emer pa so s tem podro�jem najbolj zadovoljni zaposleni v 
dveh najuspešnejših zdraviliš�ih glede na prihodek na zaposlenega, in sicer v Termah A in B. 
 

 
Slika 8: Vodenje 

 
Pripadnost organizaciji igra po našem mnenju kar velik dejavnik v organizacijski klimi in 
kulturi. Glede na izmerjene ocene vidimo, da so anketirani s tem podro�jem dokaj zadovoljni. 
Kljub temu da nekoliko izstopata oceni za Terme A in Terme B, lahko re�emo, da so tudi 
ostali dokaj zadovoljni. 
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Slika 9: Pripadnost organizaciji 

 
S cilji, vizijo in poslanstvom organizacije so najbolj seznanjeni zaposleni v Termah B, dokaj 
blizu pa so tudi zaposleni iz Term A. Nekoliko manj pa so s tem seznanjeni zaposleni v 
ostalih slovenskih naravnih zdraviliš�ih, ki ta dejavnik ocenjujejo s povpre�no oceno manj kot 
3. 
 

 
Slika 10: Poznavanje ciljev, vizije in poslanstva organizacije 

 
Zaposleni so na primeru vseh zdraviliš� dokaj motivirani za dobro opravljanje dela, saj ga 
ocenjujejo v vseh primerih preko 3. Najvišja povpre�na ocena znaša 3,6, prisodili pa so jo 
zaposleni iz Term B.  
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Slika 11: Motivacija in zavzetost zaposlenih 

 
Z razvojem kariere so najbolj zadovoljni v Termah A, so pa s tem podro�jem zadovoljni tudi 
v ostalih slovenskih zdraviliš�ih, ki dosegajo dobre rezultate glede na prihodek na 
zaposlenega.  
 

 
Slika 12: Razvoj kariere v organizaciji 

 
Na koncu se s SIOK vprašalnikom preverja tudi splošno zadovoljstvo zaposlenih s 
posameznim dejavnikom zadovoljstva, vseh dejavnikov je 11. Najvišjo povpre�no oceno vseh 
dejavnikov so prisodili zaposleni v Termah A, blizu 4, sledijo jim zaposleni v Termah B. 
Glede na povpre�ne ocene vidimo, da nih�e izmed anketiranih ni posebej nezadovoljen. 
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Slika 13: Zadovoljstvo zaposlenih 

 

3.4.2 Analiza odvisnosti donosnosti podjetja  od dejavnikov organizacijske klime 

 
Odvisnost donosnosti organizacije, v našem primeru prihodkov na zaposlenega, od 
posameznih analiziranih dejavnikov organizacijske klime, ki smo jo merili, smo analizirali s 
pomo�jo nekaterih statistik. Merili smo korelacijski koeficient med dejavniki organizacijske 
klime kot neodvisne spremenljivke in prihodki na zaposlenega kot odvisne spremenljivke. 
 
Pearsonov koeficient korelacije je matemati�na in statisti�na številska mera, ki predstavlja 
velikost linearne povezanosti spremenljivk X in Y, merjenih na istem predmetu preu�evanja. 
Koeficient je definiran kot vsota vseh produktov standardnih odklonov obeh vrednosti v 
razmerju s stopnjami prostosti oziroma kot razmerje med kovarianco in produktom obeh 
standardnih odklonov. 

 
Pearsonov koeficient 0 ozna�uje ni�elni vpliv ene spremenljivke na drugo, koeficient 1 
ozna�uje popolni vpliv ene spremenljivke na drugo. 
 
Vrednost koeficienta: 
− 0,00 – ni povezanosti, 

− 0,01–0,19 – neznatna povezanost, 

− 0,20–0,39 – nizka/šibka povezanost, 

− 0,40–0,69 – srednja/zmerna povezanost, 

− 0,70–0,89 – visoka/mo�na povezanost, 

− 0,90–0,99 – zelo visoka/zelo mo�na povezanost, 

− 1,00 – popolna (funkcijska) povezanost. 
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Izra�unali smo Pearsonov koeficient med vsemi spremenljivkami. Prikazani so v preglednici 
v prilogi. Na tem mestu pa posebej opozarjamo na tiste, pri katerih je Pearsonov koeficient 
korelacije najvišji. Pri teh znaša korelacijski koeficient ve� kot 0,55 in pomeni zmerno 
povezanost. Pri preostalih je ta koeficient med nižjimi. To so dejavniki: 

• Dejavnik organizacije - DO: 
o V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti uravnotežene na vseh nivojih – DO1 
o Zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj se od nas pri�akuje – DO5 

• Strokovno usposabljanje in u�enje –  SU 
o Zaposleni se u�imo drug od drugega – SU2 

• Nagrajevanje –  N: 
o Razmerja med pla�ami zaposlenih so ustrezna – N5 

• Motivacija in zavzetost – MZ: 
o V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo – MZ2 

• Razvoj kariere – RK: 
o Zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem – RK5 

• Inovativnost – I 
o Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih vzpodbud – I3 

• Zadovoljstvo – Z: 
o Zadovoljstvo z neposredno nadrejenimi – Z4 
o Zadovoljstvo s statusom v organizaciji – Z7 
o Zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje – Z9 
 

Preglednica 4: Korelacija med prihodki na zaposlenega in dejavniki organizacijske 
klime 

    prihodek 

prihodek 
Pearsonova 
soodnosnost 

1 

  
Sig. (1-
tailed) 

  

  N 66 

DO1 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,63 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

DO5 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,59 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 
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SU1 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,47 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

SU2 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,57 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

N5 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,57 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

MZ2 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,59 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

RK5 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,62 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

I3 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,57 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

Z4 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,57 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

Z7 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,65 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

Z9 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,59 
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Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

  
 
ANOVA ali analiza variance je v raziskavah pogosto uporabljena statisti�na metoda. Je 
splošno ime za metode, ki primerjajo pojasnjeno variabilnost z nepojasnjeno. �e je pojasnjena 
variabilnost dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, potem lahko zaklju�imo, da ima tisto, 
kar pojasnjuje nek vpliv na obravnavano odvisno spremenljivko. 
 

Preglednica 5: Analiza variance  

    
Vsota 
kvadratov 

Prostostna 
stopnja 

Vrednost 
kvadrata 

F Pomembnost  

DO1 
Med 
skupinami 

24,39 12 2,03 4,54 0 

  
Zunaj 
skupin 

23,73 53 0,45     

  Skupaj 48,12 65       

DO5 
Med 
skupinami 

6,52 12 0,54 4,15 0 

  
Zunaj 
skupin 

6,93 53 0,13     

  Skupaj 13,45 65       

SU1 
Med 
skupinami 

4,97 12 0,41 7,84 0 

  
Zunaj 
skupin 

2,8 53 0,05     

  Skupaj 7,77 65       

SU2 
Med 
skupinami 

14,08 12 1,17 3,51 0 

  
Zunaj 
skupin 

17,73 53 0,33     

  Skupaj 31,82 65       

N5 
Med 
skupinami 

2,52 12 0,21 3,45 0 

  
Zunaj 
skupin 

3,23 53 0,06     

  Skupaj 5,76 65       

MZ2 
Med 
skupinami 

1,96 12 0,16 0,6 0,83 

  
Zunaj 
skupin 

2,83 53 0,05     

  Skupaj 6,62 65       

RK5 
Med 
skupinami 

24,09 12 2,01 6,86 0 

  
Zunaj 
skupin 

15,5 53 0,29     
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  Skupaj 39,59 65       

I3 
Med 
skupinami 

3,43 12 0,29 4,21 0 

  
Zunaj 
skupin 

3,6 53 0,07     

  Skupaj 7,03 65       

Z4 
Med 
skupinami 

4,26 12 0,35 4,7 0 

  
Zunaj 
skupin 

4 53 0,08     

  Skupaj 8,26 65       

Z7 
Med 
skupinami 

5,83 12 0,49 8,05 0 

  
Zunaj 
skupin 

3,2 53 0,06     

  Skupaj 9,03 65       

Z9 
Med 
skupinami 

6,49 12 0,54 3,75 0 

  
Zunaj 
skupin 

7,63 53 0,14     

  Skupaj 14,12 65       

 
DO1: Ocena pojasnjene variance znaša 2,03. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,45. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko, v našem primeru prihodke na 
zaposlene. 
DO5: Ocena pojasnjene variance znaša 0,54. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,13. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko, v našem primeru prihodke na 
zaposlene. 
SU1: Ocena pojasnjene variance znaša 0,41. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,05. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko, v našem primeru prihodke na 
zaposlene. 
SU2: Ocena pojasnjene variance znaša 1,17. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,33. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko, v našem primeru prihodke na 
zaposlene. 
N5: Ocena pojasnjene variance znaša 0,21. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,06. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko, v našem primeru prihodke na 
zaposlene. 
MZ2: Ocena pojasnjene variance znaša 0,16. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,05. 
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Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko, v našem primeru prihodke na 
zaposlene. 
RK5: Ocena pojasnjene variance znaša 2,01. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,29. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko, v našem primeru prihodke na 
zaposlene. 
I3: Ocena pojasnjene variance znaša 0,29. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,07. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko, v našem primeru prihodke na 
zaposlene. 
Z4: Ocena pojasnjene variance znaša 0,35. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,08. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko, v našem primeru prihodke na 
zaposlene. 
Z7: Ocena pojasnjene variance znaša 0,49. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,06. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko, v našem primeru prihodke na 
zaposlene. 
Z9: Ocena pojasnjene variance znaša 0,54. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,14. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko, v našem primeru prihodke na 
zaposlene. 
 
Primerjava izidov pokaže dolo�ena odstopanja tako v pozitivni kot v negativni smeri. Ve�ja 
pozitivna odstopanja se kažejo v kategorijah nagrajevanje, vodenje ter motivacija in zavzetost, 
negativne pa so kategorije notranji odnosi, pripadnost organizaciji, odnos do kakovosti, razvoj 
kariere, strokovna usposobljenost in u�enje ter poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev.  

Odnos do kakovosti je po ocenah anketiranih ena izmed najvišje ocenjenih kategorij klime. 
Kategorijo motivacija in zavzetost so anketirani ocenili precej visoko, saj je poleg odnosa do 

kakovosti, najvišje ocenjena kategorija organizacijske klime. Kategorija inovativnost in 
iniciativnost je med tremi najbolje ocenjenimi kategorijami organizacijske klime. Kategorija 
vodenje je med srednje ocenjenimi kategorijami. Kategorija pripadnost organizaciji je bila 
med srednje ocenjenimi. Kategorija organiziranost je bila med srednje ocenjenimi. Kategorija 
strokovna usposobljenost in u�enje je bila po višini ocen organizacijske klime v sredini. Tudi 
kategorija poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev je med srednje ocenjenimi kategorijami. 
Kategorija notranji odnosi je med nižje ocenjenimi kategorijami organizacijske klime. 
Anketirani so kategorijo notranje komuniciranje in informiranje ocenili  nizko. Razvoj kariere 
so anketirani ocenili kot najnižjo med dvanajstimi kategorijami. Kategorija zadovoljstvo pri 
delu je bila ocenjena visoko.  
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3.4.3 Analiza hipotez 

 
Hipoteze smo analizirali s pomo�jo Pearsonovega korelacijskega koeficienta in analize 
variance. Obe metodi sta opisani in predstavljeni v podpoglavju 3.4.2. 
 
Hipoteze so bile naslednje: 

• H1: Notranji odnosi imajo signifikantno pozitiven vpliv na donosnost v slovenskih 

zdraviliš�ih. 

 

Preglednica 6: Korelacija med prihodki na zaposlenega in dejavniki notranjih odnosov 

    prihodek 

NO1 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,21 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

NO2 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,29 

  
Sig. (1-
tailed) 

0,01 

  N 66 

NO3 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,16 

  
Sig. (1-
tailed) 

0,11 

  N 66 

NO4 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,35 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

NO5 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,29 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

 
NO1: Personov koeficient znaša 0,21. Linearne povezanosti spremenljivk  je nizka/šibka.  
NO2: Personov koeficient znaša 0,29. Linearne povezanosti spremenljivk  je nizka/šibka.  
NO3: Personov koeficient znaša 0,16. Linearne povezanosti spremenljivk  je nizka/šibka.  
NO4: Personov koeficient znaša 0,35. Linearne povezanosti spremenljivk  je nizka/šibka.  
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NO5: Personov koeficient znaša 0,29. Linearne povezanosti spremenljivk  je nizka/šibka.  
 

Preglednica 7: Analiza variance Hipoteza H1 

    
Vsota 
kvadratov 

Prostostna 
stopnja 

Vrednost 
kvadrata 

F Pomembnost  

NO1 
Med 
skupinami 

5,82 12 0,49 2,38 0,02 

  
Zunaj 
skupin 

10,8 53 0,2     

  Skupaj 16,62 65       

NO2 
Med 
skupinami 

10,98 12 0,92 2,88 0 

  
Zunaj 
skupin 

16,83 53 0,32     

  Skupaj 27,82 65       

NO3 
Med 
skupinami 

5,82 12 0,39 2,38 0,02 

  
Zunaj 
skupin 

10,8 53 0,30     

  Skupaj 16,62 65       

NO4 
Med 
skupinami 

6,72 12 0,56 1,72 0,04 

  
Zunaj 
skupin 

17,23 53 0,33     

  Skupaj 23,95 65       

NO5 
Med 
skupinami 

5,83 12 0,49 8,05 0 

  
Zunaj 
skupin 

3,2 53 0,06     

  Skupaj 9,03 65       

 
NO1: Ocena pojasnjene variance znaša 0,49. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,20. 
Pojasnjena varianca ni dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
nima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko. 
NO2: Ocena pojasnjene variance znaša 0,92. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,32. 
Pojasnjena varianca ni dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
nima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko. 
NO3: Ocena pojasnjene variance znaša 0,39. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,30. 
Pojasnjena varianca ni dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
nima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko. 
NO4: Ocena pojasnjene variance znaša 0,56. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,33. 
Pojasnjena varianca ni dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
nima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko. 
NO5: Ocena pojasnjene variance znaša 0,49. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,06. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko. 



 

67 

 

Na podlagi izra�unanega korelacijskega koeficienta in izra�unane statistike Anova  smo 
ugotovili, da dejavnik notranjih odnosov nima tako velikega pomena kot nekateri drugi 
dejavniki. Izra�unali smo nizko/šibko povezanost med dejavnikom notranjih odnosov in 
dejavnikom prihodkov na zaposlenega. Prav tako izra�un testa Anova pokaže, da je velik del 
variance nepojasnjen, torej ni dokazanega neposrednega vpliva notranjih odnosov na 
poslovanje izbranega zdraviliš�a. Hipoteze  ne moremo potrditi. 
 

• H2: Motivacija in zavzetost imata signifikantno pozitiven vpliv na donosnost v slovenskih 

zdraviliš�ih. 

 

Preglednica 8: Korelacija med prihodki na zaposlenega in dejavniki motivacije in 
zavzetosti 

    prihodek 

prihodek 
Pearsonova 
soodnosnost 

1 

  
Sig. (1-
tailed) 

  

  N 66 

MZ1 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,49 

  
Sig. (1-
tailed) 

0,01 

  N 66 

MZ2 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,59 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

MZ3 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,36 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

MZ4 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,43 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

MZ5 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,43 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 
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  N 66 

 
MZ1: Personov koeficient znaša 0,49. Linearne povezanosti spremenljivk  je srednja/zmerna.  
MZ2: Personov koeficient znaša 0,59. Linearne povezanosti spremenljivk  je srednja/zmerna.  
MZ3: Personov koeficient znaša 0,36. Linearne povezanosti spremenljivk  je nizka/šibka.  
MZ4: Personov koeficient znaša 0,43. Linearne povezanosti spremenljivk  je srednja/zmerna. 
MZ5: Personov koeficient znaša 0,43. Linearne povezanosti spremenljivk  je srednja/zmerna. 

 
Preglednica 9: Analiza variance Hipoteza H2 

    
Vsota 
kvadratov 

Prostostna 
stopnja 

Vrednost 
kvadrata 

F Pomembnost  

MZ1 
Med 
skupinami 

3,25 12 1,27 1,28 0,26 

  
Zunaj 
skupin 

11,23 53 0,21     

  Skupaj 14,48 65       

MZ2 
Med 
skupinami 

1,96 12 0,16 0,6 0,83 

  
Zunaj 
skupin 

2,83 53 0,05     

  Skupaj 6,62 65       

MZ3 
Med 
skupinami 

3,72 12 2,31 0,83 0,62 

  
Zunaj 
skupin 

19,73 53 0,37     

  Skupaj 23,45 65       

MZ4 
Med 
skupinami 

2,63 12 0,92 1,82 0,07 

  
Zunaj 
skupin 

6,4 53 0,12     

  Skupaj 9,03 65       

MZ5 
Med 
skupinami 

7,13 12 0,89 1,57 0,13 

  
Zunaj 
skupin 

20,03 53 0,08     

  Skupaj 27,17 65       

 
MZ1: Ocena pojasnjene variance znaša 1,27. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,21. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko. 
MZ2: Ocena pojasnjene variance znaša 0,16. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,05. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko. 
MZ3: Ocena pojasnjene variance znaša 2,31. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,37. 
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Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko. 
MZ4: Ocena pojasnjene variance znaša 0,92. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,12. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko. 
MZ5: Ocena pojasnjene variance znaša 0,89. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,08. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko. 
 
Pri drugi hipotezi ugotavljamo, da obstaja srednja/zmerna povezanost med dejavnikom 
motivacije in zavzetostjo ter uspešnostjo poslovanja zdraviliš�a. Prav tako pa test Anova 
pokaže, da je velik del variance uspešnosti poslovanja pojasnjen z odstopanjem vrednosti 
posameznih dejavnikov motivacije in zavzetosti. Hipotezo smo potrdili. 

 

• H3: Vodenje ima signifikantno pozitiven vpliv na donosnost v slovenskih zdraviliš�ih. 

 

Preglednica 10: Korelacija med prihodki na zaposlenega in dejavniki vodenja 

    prihodek 

prihodek 
Pearsonova 
soodnosnost 

1 

  
Sig. (1-
tailed) 

  

  N 66 

V1 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,46 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 

  N 66 

V2 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,31 

  
Sig. (1-
tailed) 

0,01 

  N 66 

V3 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,44 

  
Sig. (1-
tailed) 

0,11 

  N 66 

V4 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,49 

  
Sig. (1-
tailed) 

0 
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  N 66 

V5 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,49 

  
Sig. (1-
tailed) 

0,01 

  N 66 

 
V1: Personov koeficient znaša 0,46. Linearne povezanosti spremenljivk  je srednja/zmerna.  
V2: Personov koeficient znaša 0,31. Linearne povezanosti spremenljivk  je nizka/šibka..  
V3: Personov koeficient znaša 0,44. Linearne povezanosti spremenljivk  je srednja/zmerna.  
V4: Personov koeficient znaša 0,49. Linearne povezanosti spremenljivk  je srednja/zmerna.  
V5: Personov koeficient znaša 0,49. Linearne povezanosti spremenljivk  je nizka/šibka.  

 
Preglednica 11: Analiza variance Hipoteza H3 

    
Vsota 
kvadratov 

Prostostna 
stopnja 

Vrednost 
kvadrata 

F Pomembnost  

V1 
Med 
skupinami 

2,08 12 1,17 0,45 0,93 

  
Zunaj 
skupin 

5,63 53 0,11     

  Skupaj 11,76 65       

V2 
Med 
skupinami 

5,32 12 0,84 1,84 0,07 

  
Zunaj 
skupin 

12,8 53 0,24     

  Skupaj 18,12 65       

V3 
Med 
skupinami 

0,74 12 0,26 1,02 0,44 

  
Zunaj 
skupin 

3,2 53 0,06     

  Skupaj 3,94 65       

V4 
Med 
skupinami 

0,83 12 1,07 0,91 0,54 

  
Zunaj 
skupin 

17,23 53 0,33     

  Skupaj 23,95 65       

V5 
Med 
skupinami 

3,78 12 0,92 1,27 0,27 

  
Zunaj 
skupin 

13,2 53 0,25     

  Skupaj 16,98 65       

 
V1: Ocena pojasnjene variance znaša 1,17. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,11. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko. 



 

71 

 

V2: Ocena pojasnjene variance znaša 0,84. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,24. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko. 
V3: Ocena pojasnjene variance znaša 0,26. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,06. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko. 
V4: Ocena pojasnjene variance znaša 1,07. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,33. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko. 
V5: Ocena pojasnjene variance znaša 0,92. Ocena nepojasnjene variance znaša 0,25. 
Pojasnjena varianca je dovolj velika v primerjavi z nepojasnjeno, zato lahko zaklju�imo, da 
ima neodvisna spremenljivka vpliv na odvisno spremenljivko. 
 
Srednja/zmerna korelacijska odvisnost je v ve�ini primerov izra�unana tudi med dejavniki 
vodenja donosnostjo poslovanja zdraviliš�a. S pomo�jo izra�una statistike Anova smo 
ugotovili, da je velik del variance donosnosti posameznega slovenskega zdraviliš�a pojasnjen 
z dejavniki vodenja v teh zdraviliš�ih. Zaradi tega se hipoteza potrjuje. 

 
Na podlagi izra�unov ugotavljamo, da lahko organizacijska klima pozitivno oziroma 
negativno vpliva na poslovanje zdraviliš�. S tega vidika ugotavljamo, da je smiselno razvijati 
organizacijsko klimo v slovenskih zdraviliš�ih, saj bomo  na ta na�in zagotovili še boljše 
poslovanje.  
 

3.5 Sklepi iz empiri�ne raziskave 

 
Primerjava izidov s povpre�jem med zdraviliš�i, vklju�enimi v raziskavo, pokaže dolo�ena 

odstopanja tako v pozitivni kot v negativni smeri. Nekoliko ve�ja pozitivna odstopanja od 
povpre�ja se kažejo v kategorijah nagrajevanje, vodenje ter motivacija in zavzetost. To 

pomeni, da so zaposleni v zdraviliš�ih, ki imajo ve�ji dohodek na zaposlenega, tem 
kategorijam dali višjo oceno od povpre�ne ocene drugih sodelujo�ih podjetij. Negativno pa od 
povpre�ja odstopajo kategorije notranji odnosi, pripadnost organizaciji, odnos do kakovosti, 
razvoj kariere, strokovna usposobljenost in u�enje ter poznavanje poslanstva in vizije ter 
ciljev, kjer so zaposleni z nižjim prihodkom na zaposlenega, tem kategorijam dali nižje ocene 
od povpre�ja. 
 
Zaposleni v organizacijah so kategorije organizacijske klime v ve�ini ocenili kot srednje 
dobre. Najboljše ocene so dobile kategorije: odnos do kakovosti, motivacija in zavzetost ter 
inovativnost in iniciativnost. Srednjo pozicijo med ocenjenimi kategorijami zasedajo: 
pripadnost organizaciji, organiziranost, strokovna usposobljenost in u�enje, poznavanje 
poslanstva in vizije ter ciljev. Najslabše pa so zaposleni ocenili: notranje odnose, nagrajevanje, 
notranje komuniciranje in informiranje ter razvoj kariere. 
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Odnos do kakovosti je po ocenah anketiranih ena izmed najvišje ocenjenih kategorij klime. Za 
kakovost svojega dela se zaposleni po�utijo odgovorne, prav tako se tudi trudijo dosegati 
standarde kakovosti. Kakovost in koli�ina dela se zdita zaposlenim dokaj enako pomembni. V 
organizacijskih enotah imajo jasno zastavljene cilje, vendar pa drugih sodelavcev in 
organizacijskih enot ne obravnavajo vedno kot cenjene stranke. 
 
Kategorijo motivacija in zavzetost so anketirani ocenili precej visoko, saj je poleg odnosa do 
kakovosti, najvišje ocenjena kategorija organizacijske klime. Ve�ina zaposlenih je pri delu 
pripravljena vložiti dodaten napor, kadar je to potrebno, hkrati menijo, da so v organizaciji 
postavljene dokaj visoke zahteve glede delovne uspešnosti. Zaposleni so tudi  zavzeti za svoje 
delo. Dober delovni izid v podjetju srednje hitro opazijo. 
 
Kategorija inovativnost in iniciativnost je med tremi najbolje ocenjenimi kategorijami 
organizacijske klime. Zaposleni se ve�inoma zavedajo nujnosti sprememb v zdraviliš�u in 
precej pogosto izboljšujejo in posodabljajo svoje storitve. V zdraviliš�u  se pogosto pri�akuje, 
da predloge za izboljšave dajejo vsi, ne zgolj vodje, zaposleni pa so do srednje mere tudi 
pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud. Manj so v organizaciji sprejemljive 
napake, ki se pojavijo med preskušanjem novih na�inov dela. 
 
Kategorija vodenje je med srednje ocenjenimi kategorijami. Zaposleni menijo, da so 
ve�inoma samostojni pri svojem delu. Precej pogosti so v zdraviliš�u  pogovori nadrejenih s 
podrejenimi o izidih dela. Vodje pa do dolo�ene mere zaposlene tudi spodbujajo k 
sprejemanju ve�je odgovornosti za svoje delo. 
 
Kategorija pripadnost organizaciji je bila med srednje ocenjenimi. Kaže se v pozitivnem 
govorjenju o lastnem zdraviliš�u s strani zaposlenih ter njihovem ponosu, da so zaposleni 
ravno tukaj. Menijo, da ima njihovo zdraviliš�e  precejšnji ugled v družbenem okolju. Manj 

se strinjajo s trditvijo, da je zaposlitev varna oziroma zagotovljena. Najmanjša pripadnost 
organizaciji se kaže v odhodu zaposlenih v primeru znižanja pla�e zaradi poslovnih težav. 
 
Kategorija organiziranost je bila med srednje ocenjenimi. Anketirani zaposleni imajo precej 
jasno predstavo o tem, kaj se od njih pri�akuje pri delu. Malce manj razumejo svoj položaj v 
organizacijski shemi zdraviliš�a, vendar še vedno dokaj dobro. Menijo, da so zadolžitve 
dobro opredeljene, odlo�itve vodij pa se v�asih ne sprejemajo pravo�asno, prav tako pa 
pristojnosti in odgovornosti na razli�nih nivojih organiziranosti med seboj niso uravnotežene. 
 
Kategorija strokovna usposobljenost in u�enje je bila po višini ocen organizacijske klime v 
sredini. Zaposleni se u�ijo od drugih sodelavcev in menijo, da organizacija potrebno 
usposabljanje za dobro opravljanje dela nudi le delno. Menijo, da sistem usposabljanja ni 
najboljši ter da so v zdraviliš�u zaposleni tudi sodelavci, ki niso ustrezno usposobljeni za 
svoje delo. Prav tako se želje anketiranih pri na�rtovanju usposabljanja ne upoštevajo vedno. 
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Tudi kategorija poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev je med srednje ocenjenimi 
kategorijami, z  nižjo oceno kot kategorija strokovna usposobljenost in u�enje. Anketirani so 
ocenili, da imajo v zdraviliš�u oblikovano poslanstvo, ter da zaposleni sprejemajo cilje 
zdraviliš�a. Delno se strinjajo s trditvijo, da so cilji, ki jih morajo dose�i, realno postavljeni. 
Manj se jim zdijo jasni cilji in politika organizacije, pri postavljanju ciljev pa, poleg vodij, 
drugi zaposleni ne sodelujejo pogosto. 
 
Kategorija notranji odnosi je med nižje ocenjenimi kategorijami organizacijske klime. K 
notranjim odnosom najve� doprinese spoštovanje dela sodelavcev, ki je znotraj kategorije 
ocenjeno najvišje. Odnosi med zaposlenimi so dobri, zaposleni pa v�asih med seboj 
sodelujejo, v�asih pa tekmujejo. Konflikti se ne razrešujejo v skupno korist, prav tako si 
zaposleni v�asih ne zaupajo. 
 
Uspešnost se navadno vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih. Menijo, da za slabo 
opravljeno delo sledijo ustrezne sankcije. Anketirani prejemajo pla�o, ki je  enakovredna 
ravni pla� na tržiš�u. Ne strinjajo pa se s trditvijo, da so tisti, ki so bolj obremenjeni, tudi 
ustrezno stimulirani. Najslabše zaposleni ocenjujejo ustreznost razmerij med pla�ami v 
zdraviliš�u. 
 
Anketirani so kategorijo notranje komuniciranje in informiranje ocenili  nizko, predvsem pa 
na to vpliva mnenje, da dobijo odlo�no premalo informacij o tem, kaj se dogaja v drugih 
enotah. Posredovanje informacij s strani vodstva je nerazumljivo, poleg tega nadrejeni dajejo  
dovolj, drugi� premalo informacij za dobro opravljanje dela zaposlenih. Komunikacijo med 
sodelavci in vodji so ocenili kot  prijateljsko in sproš�eno,  redni pa so tudi delovni sestanki. 
 
Razvoj kariere so anketirani ocenili kot najnižjo med dvanajstimi kategorijami organizacijske 
klime v organizaciji. Najvišjo oceno znotraj kategorije ima postavka, ki se nanaša na 

zadovoljstvo z dosedanjim osebnim razvojem, ki je bila ocenjena s srednjo oceno. Kriteriji za 
napredovanje niso jasni vsem zaposlenim, prav tako zaposleni nimajo realnih možnosti za 

napredovanje. 
 
Kategorija zadovoljstvo pri delu je bila ocenjena  visoko. Najbolj so anketirani zadovoljni z 
delovnim �asom in s sodelavci. Tudi s samim delom so zaposleni  zadovoljni. Zaposleni so 
zadovoljni s svojimi neposredno nadrejenimi ter s stalnostjo zaposlitve. Zadovoljstvo z 
delovnimi pogoji je  visoko, zaposleni so zadovoljni s svojim statusom in z možnostmi za 
izobraževanje. Zadovoljstvo s pla�o je visoko in se nahaja v rangu zadovoljstva z možnostmi 
za izobraževanje. Zaposleni pa niso zadovoljni z vodstvom podjetja in z možnostjo za 
napredovanje. 
 
In �e za konec preverimo še, kaj pomeni višja povpre�na ocena posameznih dejavnikov 
organizacijske klime glede na letni prihodek na zaposlenega, smo ugotovili, da je ta v 
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zdraviliš�ih v katerih organizacijsko klimo ocenjujejo boljše, višji kot v zdraviliš�ih, kjer so 
posamezni dejavniki slabše ocenjeni. Na osnovi preverjanja pravilnosti zastavljenih hipotez 
H1, H2, H3 smo ugotovili, da je letni prihodek na zaposlenega v soodvisnosti z 
organizacijsko klimo. V zdraviliš�u v katerem je organizacijska klima na višjem nivoju, je 
tudi letni prihodek na zaposlenega višja. Dokazali smo, da organizacijska klima pozitivno 
oziroma negativno vpliva na letni prihodek na zaposlenega v izbranih zdraviliško-turisti�nih 
centrih v Republiki Sloveniji.  
 

3.6 Predlogi ukrepov za izboljšanje organizacijske klime  

 
Na podlagi vseh izsledkov iz teoreti�nega in empiri�nega  dela magistrskega dela podamo  
naslednje predloge za izboljšanje organizacijske klime. 
 
1 Z nagradami motivirati zaposlene: Obstaja veliko teorij o tem, kaj motivira zaposlene, in 
ugotovili bomo, da se sodelavci razli�no odzivajo, ko jim predstavimo spodbude do 
uspešnosti. Sodelavci bodo bolj motivirani, �e menijo, da je nagrada kapital v organizaciji. 
Odpravlja videz favoriziranja in priznavanja dosežkov. 

 
2 Inovativnost in podjetniški duh: Ustvarjanje podjetniškega duha se za�ne s preoblikovanjem 
sodelavcev v gospodarski »motor« zdraviliško-turisti�nih centrov. Eden od na�inov za 
pospeševanje podjetništva je, da se vzpostavi organizacijska enota kot profitni center in se 
zaposlenim omogo�i, da morebitne dobi�ke, ustvarjene s pomo�jo prihrankov in pove�anja 
prodaje usmerijo v tisto, kar mislijo, da je najboljše za organizacijo. Prav tako naj v podjetju 
ponujajo posameznikom nagrade za inovativne ideje in pla�ilo licen�nine za prihodke, 
ustvarjene s patentirano idejo ipd. 

 
3 Pripraviti sodelavce na spremembe: Odpor do sprememb se kaže v mnogih simptomih, ki 

lahko ustvarijo neprimerno organizacijsko klimo. Priporo�amo, da se spremembe uvajajo v 
to�no dolo�enih obdobjih. �e je sprememba za vsakogar sezonskega zna�aja, to ne bo nikogar 
presenetilo. 

 

4 Povezanost zaposlenih: Organizacijska klima je izboljšana, ko sodelavci ob�utijo povezavo 
ali vez s svojimi kolegi. Tudi �e ima vsak zaposleni druga�no delo znotraj organizacije, je 
treba poenotiti osnovni namen, kaj po�nejo, da se s tem poveže organizacija kot celota. 
Povezovanje naj bo takšno, da zaposleni razumejo in vidijo, kako je njihovo delo povezano v 
celoto in kakšni u�inki so v tej celoti. 

 
5 Pomen zaposlenih in njihovega dela: sodelavci želijo, da je njihovo delo pomembno in 
imajo nekaj nadzora v kon�nem izdelku oz. v našem primeru storitvi. Opolnomo�enje vodi v 
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boljšo izvedbo, saj so zaposleni, ki so najbližje delu izdelka, sposobni najti probleme hitreje 
in imajo ve� idej o tem, kako izboljšati u�inkovitost.  
 
6 Razviti iskrene komunikacije in s tem graditi zaupanje: Prepri�ati se je potrebno, da 
organizacija jasno in pogosto komunicira z zaposlenimi o pravem stanju, vklju�no z nalogami, 
cilji, finan�nim stanjem, dosežki in napakami organizacije. Nih�e ne mara slabe novice, 
ampak zaupanje nikoli ne bo zaživelo v organizaciji, ki z zaposlenimi ne deli tako dobrih kot 
slabih novic. To bi vodilo v govorice, podpihovanje, kar vsekakor ne bi pripomoglo k boljši 
klimi. Težav ne pometamo pod preprogo, o njih se posvetujemo tudi z zaposlenimi. Tako 
bomo, namesto da bi težave preložili na prihodnji �as, ko bodo še bolj izrazite, težave 
odpravili v za�etni fazi. 
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4 SKLEP 

 
Spremembe v globalnem gospodarskem in družbenem okolju so o�itne, hitre, nepredvidljive 
in svojevrstne. Narekujejo nove gospodarske drže, nove pristope in kli�ejo po sodobnih 
organizacijskih taktikah ter veš�inah. Klju�ni subjekti sodobnega gospodarskega okolja so 
organizacije, v katerih se nenehno spopadajo z radikalnimi, celo fundamentalnimi 
spremembami tako v svojih internih kot v svojih eksternih okoljih. Svojemu prvobitnemu 
namenu, maksimiziranju dobi�ka, so hote ali nehote bile primorane dodati nove dimenzije, ki 
v ve�ini zahtevajo veliko od same organizacije, od njenih organizacijskih sposobnosti in drže. 
Smo v �asu, ko je v ospredje postavljen �lovek kot socialno bitje, �lovek kot najpomembnejši 
�len in �lan organizacije in �lovek kot graditelj dodane vrednosti. V zadnjih desetletjih se je  
pozornost tako v akademski kot v gospodarski sferi  preusmerila k �loveku v organizaciji in 
lahko re�emo, da so pojmi, kot so na primer organizacijska kultura, organizacijska klima ter 
zadovoljstvo zaposlenih, postali vse prej kot stranskega pomena za organizacijo. Vloga 
�loveka je v organizaciji odlo�ilna in je klju� do uspeha, saj je �lovek nosilec znanja, vizije in 
razvoja.  
 
Organizacije so zaradi tega za�ele posredno prodajati tudi svojo organizacijsko klimo (bolje 
re�eno ugled) oziroma jo vgrajevati v svoje proizvode in procese. Potrošniki, kupci, poslovni 
partnerji in drugi udeleženci so postali dovzetnejši do slednjega neotipljivega in mehkega 
kapitala. Ugotovili so, da se slednje posredno izraža sprva navznoter, nato navzven in morda 
še dlje, na prodajnih policah. Za�eli smo govoriti o identitetah organizacije in  ugledu. 
 

4.1 Povzetek teoreti�nih in empiri�nih ugotovitev 

 
Organizacijska klima je širok koncept, ki se dotika mnogih internih in, kar se danes ugotavlja, 
eksternih relacij. Dobro funkcionira le ob pomo�i ostalih dobro zrežiranih in zastavljenih 

sestavin, kot so npr. poslanstvo in vizija, dolo�ene vrednote, etika in morala, eti�ni kodeksi in 
ostalo. Organizacijska klima presega meje odnosov znotraj organizacije in presega meje same 
organizacije. Je kazalnik zavedanja, dovzetnosti in uspešnosti vršnih  managerjev in lastnikov,  
ki naj pri samem prenosu, u�enju, ohranjanju in spremljanju odigrajo klju�no vlogo.  

 
Gre za fenomen, katerega ni mogo�e na hitro oblikovati in katerega se sploh težko po svojih 
idealih vzpostavi. Fenomen je tudi zato, ker jo tvorijo vsi skupaj in hkrati vsak posebej.  
Najve�krat gre za svojevrstne variacije nekega želena stanja, ki se narekuje s strani 
poslovodstva ali lastnikov, a ga ni mogo�e vzpostaviti brez sodelovanja zaposlenih. Velik 
pe�at imajo vselej zaposleni, njihovo zadovoljstvo, ki je povezano z delovnim mestom, 
delovnimi pogoji, izobrazbo in osebnim stanjem zaposlenega. Gre za kolektivne in obenem 
individualne zaznave, kako zaposleni dojemajo lastno organizacijo in kako dojemajo svoje 
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možnosti in pogoje dela. Posamezniki zaznavajo lastnosti organizacije v okviru svojih lastnih 
vrednot, etike in morale, ki so pomembne za lastno blagostanje.  
 
Na videz izredno obstranska organizacijska skrb pa ima na uspešnost organizacije ogromen 
vpliv. Na tem mestu mislimo predvsem na višjo donosnost, ki smo jo merili s prihodkom na 
zapolenega. Ugotovili  smo, da ta odvisnost  obstaja. Gre pa tudi za nekakšno diferenciacijo 
podjetja od drugih podjetij. Danes je nesporno »zaželeno« in »potrebno« biti druga�en od 
ostalih konkurentov. Organizacijska klima je svojevrstna trajna lastnost, ki posamezno 
organizacijo lo�i od drugih, ko reflektira dolo�ene lastnosti, katere kupci zaznajo v svojih 
proizvodih in procesih. Organizacijska klima je  odlo�ilna  za usklajeno notranje delovanje, s 
�imer managament potrdi prihodnje zastavljene organizacijske smotre in cilje ter  vizijo in 
sledenje poslanstvu. 
 
V nalogi smo spoznali, kaj je organizacijska klima, kateri so njeni dejavniki, �emu jo meriti in 
kaj z merjenjem sploh dosežemo. V organizacijah se zavedajo, da je ugodna organizacijska 
klima pogoj in temelj dobrega poslovanja organizacij. Prav merjenje organizacijske klime in 
njenih dimenzij služi kot pomo� pri izboljšanju obstoje�ega stanja. Ker je organizacijska 
klima nenehno prisotna v delovnem okolju in je eden najbolj pomembnih ter hkrati najmanj 
razumljivih pojmov v organizacijskem vedenju, jo je potrebno skrbno in podrobno preu�iti. 
Kot krhka sestavina organizacijskega vedenja zahteva veliko mero previdnosti, njen 
dolgotrajni proces izgradnje pa se lahko že z eno napa�no odlo�itvijo hitro poruši. Napa�na 
odlo�itev je lahko pri katerikoli izmed njenih dimenzij, ki so med seboj integrirane, vzrok, da 
se organizacijska klima poruši.  
 
Iz empiri�ne raziskave smo ugotovili, da so višje povpre�no ocenjeni posamezni dejavniki 
organizacijske klime v tistih zdraviliš�ih, kjer dosegajo višji letni prihodek na zaposlenega. 
Ugotovili smo torej, da je ta v zdraviliš�ih, v katerih  organizacijsko klimo ocenjujejo boljše, 

višji kot v zdraviliš�ih, kjer so posamezni dejavniki slabše ocenjeni.  
 
Ugotovili smo tudi, da je letni prihodek na zaposlenega v soodvisnosti z organizacijsko klimo. 
V zdraviliš�u v katerem je organizacijska klima višje ocenjena, je tudi letni prihodek na 
zaposlenega višji. S tem smo dokazali, da ima organizacijska klima pozitiven, posledi�no tudi 
negativen vpliv na letni prihodek na zaposlenega v izbranih zdraviliško-turisti�nih centrih v 
Republiki Sloveniji.  
 

4.2 Prispevek k znanosti 

 
Teoreti�ni prispevek magistrskega dela je bil prikazati razli�ne teorije organizacijske klime in 
jih povezati v smiselno celoto. Na podlagi predstavljenega ugotavljamo, da je organizacijska 
klima eden od najbolj pomembnih, a hkrati tudi najmanj razumljenih pojmov v 
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organizacijskem vedenju in menedžmentu. Organizacijsko klimo lahko najširše opredelimo 
kot psihološko ozra�je v organizaciji, kot ga zaznavajo njeni �lani, ki preko teh zaznav vpliva 
na njihovo vedenje. Klima je neoprijemljiva, a kljub temu nenehno prisotna v delovnem 
okolju. 
 
Merjenje organizacijske klime, njenih dimenzij pripomore k prepoznavanju tistih šibkih 
podro�ij, v katere je potrebna investicija, investicija v ljudi, ki bodo s tem zadovoljnejši in 
uspešnejši na delovnem mestu. S tem pa bo uspešna tudi organizacija sama. Znanstveno 
uporabnost koncepta organizacijske klime, njegovo uporabno vrednost in aplikacijo 
preu�evanja v praksi potrjujejo mnoge raziskave in razprave ter strokovnjaki s svojimi 
prispevki.  
 
Empiri�ni prispevek magistrskega dela je na konkretnem primeru slovenskih naravnih 
zdraviliš� dokazati, da so organizacije danes primorane konkurirati ne le s proizvodi in 
procesi, temve� tudi s »svojim organizacijskim obstojem, stanjem«, organizacijsko klimo.   
 
Osrednja tema magistrskega dela je bilo preu�evanje organizacijske klime, vse od odlo�itve 
za njeno merjenje do samega obvladovanja in ukrepov za izboljšanje njenih dolo�enih 
dimenzij. Prvi� v Sloveniji smo organizacijsko klimo merili na ravni slovenskih naravnih 
zdraviliš�. Do sedaj se je organizacijska klima merila v posameznih zdraviliš�ih, na ravni 
vseh ve�jih slovenskih zdraviliš� pa se do sedaj še ni. 
 
V magistrski nalogi smo preu�ili koncept organizacijske klime ter v nadaljevanju prikazali in 
raziskali izide merjenja organizacijske klime v slovenskih zdraviliš�ih ter preu�ili možne 
ukrepe za izboljšanje dolo�enih dimenzij po tem merjenju v tistih organizacijah, kjer 
donosnost ni zadovoljiva.  
 

Prispevek magistrske naloge  je tudi v  spodbuditvi prenosa ve�inoma že znanih teoreti�nih 
spoznanj s podro�ja organizacijske klime v neposredno prakso. Na podlagi empiri�nih izidov 
iz raziskave smo prišli do novih in doslej še neugotovljenih razlik med posameznimi 
zdraviliško-turisti�nimi centri v Republiki Sloveniji. Na ta na�in smo prišli do novih spoznanj, 
ki bodo imela prakti�ne ter teoreti�ne koristi za vse tiste, ki se ukvarjajo z managementom 
organizacij s poudarkom na dejavniku organizacijske klime. 
 

4.3 Predpostavke 

 
Predpostavke:  

• Organizacijska klima je eden izmed klju�nih dejavnikov pri ustavarjanju dobrih poslovnih 
izidov v slovenskih zdraviliš�ih; 
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• Na voljo je dovolj strokovne literature, s pomo�jo katere smo podrobneje spoznali 
predmet prou�evanja, tj. organizacijsko klimo; 

• Poslovni izidi  v izbranih  slovenskih zdraviliš�ih, kjer je organizacijska klima dobra, so 
boljši kot v tistih, kjer je organizacijska klima slabša. 

• Da je izbrani standardizirani vprašalnik dober pripomo�ek za preverjanje organizacijske 
klime ter so nam anketirani nanj iskreno odgovarjali.  

 

4.4 Predlogi za nadaljnje raziskave 

 
Na podlagi prej omenjenih omejitev naloge predlagamo, da bi se organizacijska klima v 
obravnavanih slovenskih zdraviliš�ih merila vsakoletno, saj bi s tem omogo�ili longitudilano 
primerjavo. Ugotavljali bi lahko, ali so organizacije uspele teoreti�na izhodiš�a za boljšo 
organizacijsko klimo uspešno implementirati v prakso. Na ta na�in bi se lahko organizacije, ki 
pri prvem merjenju niso bile tako uspešne, primerjale med seboj ter ugotavljale pozitivne 
znake na poti k dobro delujo�i organizaciji s pomo�jo dobre organizacijske klime v podjetju. 
 
Pridobljeno strokovno znanje bodo tako lahko aplicirale v prakso, izidi analize bodo 
primerjani s povpre�jem v Sloveniji. Na podlagi pridobljenih izidov bodo podani predlogi in 
ukrepi za izboljšanje dolo�enih še ugotovljenih šibkih dimenzij, ki jih morebiti v organizaciji 
še ni uspelo popraviti. Letna primerjava izidov bo pokazala tudi u�inke uvajanja ukrepov za 
izboljšanje dolo�enih dimenzij, ki so morebiti šibke na ravni celotne dejavnosti. 
Kljub temu da so storitvene dejavnosti, kamor spada zdraviliška dejavnost, specifi�ne, pa bi 
bilo zanimivo v prihodnje primerjati izide merjenja organizacijske klime v slovenskih 
zdraviliš�ih s povpre�jem merjenja organizacijske klime v vseh drugih sodelujo�ih slovenskih 
podjetjih. Glede na to, da nismo zasledili, da se podobna merjenja opravljajo v tujini, bi bilo 
smiselno izvesti podobno merjenje tudi med tujimi oz. nam sosednjimi zdraviliš�i, predvsem 
v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem, ter jih primerjati s slovenskimi.  
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Priloga 1 

 
 

 

Anketni vprašalnik 

 

Vprašalnik za ugotavljanje 
organizacijske klime v slovenskih 

naravnih zdraviliš�ih 
 
 
 
 
 
Spoštovani! 
 
Moje ime je Nataša Kežman in sem absolventka znanstvenega magistrskega programa 
Management na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management v Kopru. Vprašalnik, ki je 
pred Vami, je del mojega magistrskega dela z naslovom ''Vpliv organizacijske klime na 
donosnost v slovenskih naravnih zdraviliš�ih'', pod mentorstvom dr. Mirka Marki�a. V 
zdraviliško-turisti�nih centrih do sedaj še ni bilo opravljene raziskave o vplivu organizacijske 
klime na donosnost oz. vplivu usposobljenih in motiviranih zaposlenih na uspešnost v 
slovenskih naravnih zdraviliš�ih. S slede�o anketo želim ugotoviti, katera so tista glavna 
podro�ja, ki vplivajo na to, kako zaposleni dojemajo organizacijo in kako se v njej po�utijo. 
 
V vprašalniku so navedene trditve, ki se nanašajo na razli�ne vidike Vašega dojemanja 
organizacije in njenega delovanja. Da bi vam omogo�ila kar se da sproš�eno ocenjevanje, 
bodo izidi prikazani samo skupinsko, anketa pa je anonimna. Izidi  raziskave Vam bodo pri 
meni vedno na voljo, name pa se lahko obrnete tudi glede morebitnih nejasnosti na telefon ali 
e-pošto, ki sta navedena. 
 
Ocenjujete tako, da obkrožite ustrezno številko na desni strani trditve. Ocenjujte teko�e, ni se 
potrebno preve� zadrževati pri posameznih trditvah. Prvi ob�utek, ki ga dobite, ko preberete 
trditev, je navadno najbliže resnici.  
 
Vaši odgovori mi bodo v veliko pomo� pri mojem delu, zato se Vam vnaprej zahvaljujem za 
sodelovanje. Izpolnjen vprašalnik prosim pošljite na naslov, ki je naveden.
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Prosim vas, da s pomo�jo navedene lestvice izrazite svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s 
posameznimi trditvami. Pri tem imejte v mislih celo organizacijo, kolikor jo poznate. 
 

1 2 3 4 5 
Sploh se ne 

strinjam 
Delno se ne 

strinjam 
Niti da niti ne Ve�inoma se 

strinjam 
Popolnoma se 

strinjam 
     

Naša ciljna organizacija ima velik ugled v okolju  1    2    3    4    5 

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

Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo – dolgoro�ni razlog 
obstoja in delovanja  

1    2    3    4    5 

Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in strategijah 1    2    3    4    5 

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

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

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

Zaposleni pri svoji mo�i prispevamo k doseganju standardov kakovosti  1    2    3    4    5 

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

Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv na�in  1    2    3    4    5 

V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne 
uspešnosti  

1    2    3    4    5 

Druge sodelavce in oddelke obravnavamo kot svoje cenjene stranke  1    2    3    4    5 

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

V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev  1    2    3    4    5 

Zaposleni ne bi zapustili organizacije, �e bi se zaradi poslovnih težav 
znižala pla�a  

1    2    3    4    5 

Konflikte rešujemo v skupno korist  1    2    3    4    5 

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

V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene na 
vseh nivojih  

1    2    3    4    5 

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

V organizaciji se pri�akuje, da predloge za izboljšave delajo vsi – ne le 
naši vodje  

1    2    3    4    5 

Zaposleni se u�imo drug od drugega  1    2    3    4    5 

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

Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike  1    2    3    4    5 

Naši oddelki imajo jasno zastavljene standarde in cilje kakovosti  1    2    3    4    5 

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

Odlo�itve naših vodij se sprejemajo pravo�asno  1    2    3    4    5 

Imamo sistem napredovanja, ki omogo�a, da najboljši zasedejo najboljše 
položaje  

1    2    3    4    5 

Zaposlitev v naši organizaciji je varna oziroma zagotovljena  1    2    3    4    5 
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O tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo dovolj informacij 1    2    3    4    5 

Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju ve�je odgovornosti za svoje delo  1    2    3    4    5 

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

Ljudje si medsebojno zaupajo  1    2    3    4    5 

V naši organizaciji so zadolžitve jasno opredeljene  1    2    3    4    5 

Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje 
dela  

1    2    3    4    5 

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

Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi ostali zaposleni  1    2    3    4    5 

Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski shemi podjetja   1    2    3    4    5 

Cilje organizacije sprejemamo za svoje  1    2    3    4    5 

Zaposleni se �utimo odgovorne za kakovost našega dela  1    2    3    4    5 

V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vedenje  1    2    3    4    5 

Zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za napredovanje  1    2    3    4    5 

Napake med preizkušanjem novih na�rtov dela so v naši organizaciji 
sprejemljive  

1    2    3    4    5 

Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih 
vzpodbud  

1    2    3    4    5 

Zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z dosedanjim osebnim 
razvojem  

1    2    3    4    5 

Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega 
dela  

1    2    3    4    5 

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

Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih pri�akuje pri delu  1    2    3    4    5 

V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo sproš�eno, 
prijateljsko in enakopravno 

1    2    3    4    5 

Odnosi med zaposlenimi so dobri  1    2    3    4    5 

Zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorimo o njej  1    2    3    4    5 

Zaposleni prejemamo pla�o, ki je vsaj enakovredna ravni pla� na tržiš�u  1    2    3    4    5 

Delovni sestanki so redni  1    2    3    4    5 

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

V naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu 
zahteva  

1    2    3    4    5 

V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo, kot tekmujemo  1    2    3    4    5 

Kakovost dela in koli�ina sta pri nas enako pomembni  1    2    3    4    5 

Razmerja med pla�ami zaposlenih v podjetju so ustrezna  1    2    3    4    5 

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

Sistem usposabljanja je dober  1    2    3    4    5 
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Zadovoljstvo pri delu 
 
Naslednja vprašanja 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 slede�o lestvico.  
 

1 2 3 4 5 
zelo nezadovoljen nezadovoljen srednje zadovoljen zadovoljen zelo zadovoljen 

     

 
 

ZADOVOLJSTVO ... 
 

Stopnja zadovoljstva 
 

1. ... z delom 1 2 3 4 5 

2. ... z vodstvom organizacije 1 2 3 4 5 

3. ... s sodelavci 1 2 3 4 5 

4. ... z neposredno nadrejenim 1 2 3 4 5 

5. ... z možnostmi za napredovanje 1 2 3 4 5 

6. ... s pla�o 1 2 3 4 5 

7. ... s statusom v organizaciji 1 2 3 4 5 

8. ... z delovnimi pogoji (oprema, prostori) 1 2 3 4 5 

9. ... z možnostmi za izobraževanje in usposabljanje 1 2 3 4 5 

10. ... s stalnostjo zaposlitve 1 2 3 4 5 

11. ... z delovnim �asom 1 2 3 4 5 

 
 
Podatki o anketirancu 
 
Prosimo, da obkrožite ustrezno številko pred odgovorom. 
 
Spol 
1) moški 
2) ženska 
 
Nivo v organizaciji 
1) višji in srednji management (vodja) 
2) operativni management (izklju�no zadnji nivo vodenja, poslovodja)  
3) samostojen strokoven kader (ki nima neposredno podrejenih ljudi) 
4) izvajalec 
5) drugo ... 
 
Delovna doba v organizaciji 
1) do 5 let 
2) od 5 do 10 let 
3) od 10 do 15 let 
4) od 15 do 20 let 
5) od 20 do 25 let 
6) od 25 do 30 let  
7) ve� kot 30 let
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Starost 
1) do 20 let 
2) od 20 do 30 let 
3) od 30 do 40 let 
4) od 40 do 50 let 
5) od 50 do 60 let 
6) ve� kot 60 let 
 
Stopnja izobrazbe 
1) dveletna srednja šola ali manj 
2) poklicna šola 
3) srednja šola 
4) višja oz. visoka strokovna šola 
5) univerzitetna izobrazba ali specializacija 
6) magisterij ali doktorat  
 
Podjetje:______________________________________________________________________ 
 
 
Komentarji:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Za Vaše sodelovanje in iskrenost pri odgovorih se Vam najlepše zahvaljujem. 
 
Nataša Kežman 
Cesta 4. julija 66 
8270 Krško 
Tel. 041 249 999 
E-mail: natasa.stipula@gmail.com
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ANOVA test 

Test homogenosti varianc 

 Levenova statistika df1 df2 Pomembnost 

DO1 1,36 12 53 ,21 

DO2 12,13 12 53 ,00 

DO3 4,84 12 53 ,00 

DO4 2,44 12 53 ,01 

DO5 8,30 12 53 ,00 

SU1 12,04 12 53 ,00 

SU2 ,98 12 53 ,48 

SU3 ,82 12 53 ,63 

SU4 1,10 12 53 ,38 

OK1 9,21 12 53 ,00 

OK2 ,32 12 53 ,98 

OK3 8,35 12 53 ,00 

OK4 1,96 12 53 ,05 

N1 18,69 12 53 ,00 

N2 1,60 12 53 ,12 

N3 ,17 12 53 1,00 

N4 13,30 12 53 ,00 

N5 20,20 12 53 ,00 

K1 5,31 12 53 ,00 

K2 4,43 12 53 ,00 

K3 1,55 12 53 ,14 

K4 4,89 12 53 ,00 

K5 ,75 12 53 ,70 

V1 4,30 12 53 ,00 

V2 1,42 12 53 ,19 

V3 7,26 12 53 ,00 

V4 2,49 12 53 ,01 

V5 3,63 12 53 ,00 

PO1 15,50 12 53 ,00 

PO2 ,31 12 52 ,98 

PO3 1,85 12 53 ,06 

PO4 6,55 12 53 ,00 

PO5 12,04 12 53 ,00 

PP1 10,06 12 53 ,00 

PP2 ,88 12 53 ,57 

PP3 3,00 12 53 ,00 

PP4 4,42 12 53 ,00 
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MZ1 ,32 12 53 ,98 

MZ2 10,26 12 53 ,00 

MZ3 ,38 12 53 ,97 

MZ4 18,11 12 53 ,00 

MZ5 1,06 12 53 ,41 

RK1 18,69 12 53 ,00 

RK2 2,81 12 53 ,00 

RK3 11,24 12 53 ,00 

RK4 15,97 12 53 ,00 

RK5 1,90 12 53 ,06 

I1 17,43 12 53 ,00 

I2 ,71 12 53 ,74 

I3 9,21 12 53 ,00 

I4 2,68 12 53 ,01 

I5 1,49 12 53 ,16 

Z1 5,47 12 53 ,00 

Z2 ,90 12 53 ,55 

Z3 ,73 12 53 ,72 

Z4 13,28 12 53 ,00 

Z5 8,06 12 53 ,00 

Z6 1,18 12 53 ,32 

Z7 17,40 12 53 ,00 

Z8 1,06 12 53 ,41 

Z9 16,35 12 53 ,00 

ANOVA 

  Vsota 

kvadratov 

Prostostna 

stopnja 

Vrednost 

kvadrata 

F Pomembnost  

DO1 Med skupinami 24,39 12 2,03 4,54 0 
 Zunaj skupin 23,73 53 0,45     
 Skupaj 48,12 65       
DO2 Med skupinami 2,33 12 0,19 0,92 0,54 
 Zunaj skupin 11,2 53 0,21     
 Skupaj 13,53 65       
DO3 Med skupinami 4,79 12 0,4 2,4 0,01 
 Zunaj skupin 8,8 53 0,17     
 Skupaj 13,59 65       
DO4 Med skupinami 1,5 12 0,12 0,55 0,87 
 Zunaj skupin 12,03 53 0,23     
 Skupaj 13,53 65       

DO5 Med skupinami 6,52 12 0,54 4,15 0 
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 Zunaj skupin 6,93 53 0,13     
 Skupaj 13,45 65       
SU1 Med skupinami 4,97 12 0,41 7,84 0 
 Zunaj skupin 2,8 53 0,05     
 Skupaj 7,77 65       
SU2 Med skupinami 14,08 12 1,17 3,51 0 
 Zunaj skupin 17,73 53 0,33     
 Skupaj 31,82 65       
SU3 Med skupinami 4,29 12 0,36 1,28 0,26 
 Zunaj skupin 14,8 53 0,28     
 Skupaj 19,09 65       
SU4 Med skupinami 2,6 12 0,22 0,31 0,98 
 Zunaj skupin 36,93 53 0,7     
 Skupaj 39,53 65       
OK1 Med skupinami 1,26 12 0,11 1,55 0,14 
 Zunaj skupin 3,6 53 0,07     
 Skupaj 4,86 65       
OK2 Med skupinami 4,52 12 0,38 1,78 0,08 
 Zunaj skupin 11,23 53 0,21     
 Skupaj 15,76 65       
OK3 Med skupinami 2,41 12 0,2 1,32 0,23 
 Zunaj skupin 8,03 53 0,15     
 Skupaj 10,44 65       
OK4 Med skupinami 3,62 12 0,3 1,13 0,36 
 Zunaj skupin 14,13 53 0,27     
 Skupaj 17,76 65       
N1 Med skupinami 0,86 12 0,07 1,91 0,05 
 Zunaj skupin 2 53 0,04     
 Skupaj 2,86 65       
N2 Med skupinami 18,22 12 1,52 3,11 0 
 Zunaj skupin 25,9 53 0,49     
 Skupaj 44,12 65       
N3 Med skupinami 0,76 12 0,06 0,31 0,98 
 Zunaj skupin 10,83 53 0,2     
 Skupaj 11,59 65       
N4 Med skupinami 2,73 12 0,23 2,92 0 
 Zunaj skupin 4,13 53 0,08     
 Skupaj 6,86 65       
N5 Med skupinami 2,52 12 0,21 3,45 0 
 Zunaj skupin 3,23 53 0,06     
 Skupaj 5,76 65       

K1 Med skupinami 5,36 12 0,45 1,64 0,11 



Priloga 2 

 

 
 

 

 Zunaj skupin 14,4 53 0,27     
 Skupaj 19,76 65       
K2 Med skupinami 4,99 12 0,42 2,29 0,02 
 Zunaj skupin 9,63 53 0,18     
 Skupaj 14,62 65       
K3 Med skupinami 10,98 12 0,92 2,88 0 
 Zunaj skupin 16,83 53 0,32     
 Skupaj 27,82 65       
K4 Med skupinami 0,71 12 0,06 0,96 0,49 
 Zunaj skupin 3,23 53 0,06     
 Skupaj 3,94 65       
K5 Med skupinami 3,8 12 0,32 1,27 0,27 
 Zunaj skupin 13,23 53 0,25     
 Skupaj 17,03 65       
V1 Med skupinami 5,82 12 0,49 2,38 0,02 
 Zunaj skupin 10,8 53 0,2     
 Skupaj 16,62 65       
V2 Med skupinami 10,98 12 0,92 2,88 0 
 Zunaj skupin 16,83 53 0,32     
 Skupaj 27,82 65       
V3 Med skupinami 5,82 12 0,49 2,38 0,02 
 Zunaj skupin 10,8 53 0,2     
 Skupaj 16,62 65       
V4 Med skupinami 6,72 12 0,56 1,72 0,04 
 Zunaj skupin 17,23 53 0,33     
 Skupaj 23,95 65       
V5 Med skupinami 5,83 12 0,49 8,05 0 
 Zunaj skupin 3,2 53 0,06     
 Skupaj 9,03 65       
PO1 Med skupinami 2,08 12 1,17 0,45 0,93 
 Zunaj skupin 5,63 53 0,11     
 Skupaj 11,76 65       
PO2 Med skupinami 5,32 12 0,84 1,84 0,07 
 Zunaj skupin 12,8 53 0,24     
 Skupaj 18,12 65       
PO3 Med skupinami 0,74 12 0,26 1,02 0,44 
 Zunaj skupin 3,2 53 0,06     
 Skupaj 3,94 65       
PO4 Med skupinami 0,83 12 1,07 0,91 0,54 
 Zunaj skupin 17,23 53 0,33     
 Skupaj 23,95 65       

PO5 Med skupinami 0,96 12 0,08 1,51 0,15 



Priloga 2 

 

 
 

 

 Zunaj skupin 2,8 53 0,05     
 Skupaj 3,76 65       
PP1 Med skupinami 1,42 12 0,12 1,3 0,25 
 Zunaj skupin 4,83 53 0,09     
 Skupaj 6,26 65       
PP2 Med skupinami 6,12 12 0,51 4,8 0 
 Zunaj skupin 20,4 53 0,38     
 Skupaj 22,48 65       
PP3 Med skupinami 5,82 12 0,49 2,38 0,02 
 Zunaj skupin 10,8 53 0,2     
 Skupaj 16,62 65       
PP4 Med skupinami 6,72 12 0,56 1,72 0,09 
 Zunaj skupin 4,03 53 0,08     
 Skupaj 4,86 65       
MZ1 Med skupinami 3,25 12 1,27 1,28 0,26 
 Zunaj skupin 11,23 53 0,21     
 Skupaj 14,48 65       
MZ2 Med skupinami 1,96 12 0,16 0,6 0,83 
 Zunaj skupin 2,83 53 0,05     
 Skupaj 6,62 65       
MZ3 Med skupinami 3,72 12 2,31 0,83 0,62 
 Zunaj skupin 19,73 53 0,37     
 Skupaj 23,45 65       
MZ4 Med skupinami 2,63 12 0,92 1,82 0,07 
 Zunaj skupin 6,4 53 0,12     
 Skupaj 9,03 65       
MZ5 Med skupinami 7,13 12 0,89 1,57 0,13 
 Zunaj skupin 20,03 53 0,08     
 Skupaj 27,17 65       
RK1 Med skupinami 0,86 12 0,07 1,91 0,05 
 Zunaj skupin 2 53 0,04     
 Skupaj 2,86 65       
RK2 Med skupinami 6,05 12 0,5 1,01 0,45 
 Zunaj skupin 26,43 53 0,5     
 Skupaj 32,48 65       
RK3 Med skupinami 1,46 12 0,12 1,34 0,22 
 Zunaj skupin 4,8 53 0,09     
 Skupaj 6,26 65       
RK4 Med skupinami 2,6 12 0,22 1,78 0,08 
 Zunaj skupin 6,43 53 0,12     
 Skupaj 9,03 65       

RK5 Med skupinami 24,09 12 2,01 6,86 ,00 
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 Zunaj skupin 15,5 53 0,29     
 Skupaj 39,59 65       
I1 Med skupinami 2,57 12 0,21 2,19 0,03 
 Zunaj skupin 5,2 53 0,1     
 Skupaj 7,77 65       
I2 Med skupinami 5,63 12 0,47 2,21 0,02 
 Zunaj skupin 11,23 53 0,21     
 Skupaj 16,86 65       
I3 Med skupinami 3,43 12 0,29 4,21 0 
 Zunaj skupin 3,6 53 0,07     
 Skupaj 7,03 65       
I4 Med skupinami 3,83 12 0,32 1,35 0,22 
 Zunaj skupin 12,53 53 0,24     
 Skupaj 16,36 65       
I5 Med skupinami 14,92 12 1,24 1,89 0,06 
 Zunaj skupin 34,83 53 0,66     
 Skupaj 49,76 65       
Z1 Med skupinami 3,06 12 0,25 4,22 0 
 Zunaj skupin 3,2 53 0,06     
 Skupaj 6,26 65       
Z2 Med skupinami 5,99 12 0,5 1,87 0,06 
 Zunaj skupin 14,13 53 0,27     
 Skupaj 20,12 65       
Z3 Med skupinami 9,21 12 0,77 1,91 0,05 
 Zunaj skupin 21,23 53 0,4     
 Skupaj 30,44 65       
Z4 Med skupinami 4,26 12 0,35 4,7 0 
 Zunaj skupin 4 53 0,08     
 Skupaj 8,26 65       
Z5 Med skupinami 3,45 12 0,29 2,54 0,01 
 Zunaj skupin 6 53 0,11     
 Skupaj 9,45 65       
Z6 Med skupinami 1,43 12 0,12 0,37 0,97 
 Zunaj skupin 16,93 53 0,32     
 Skupaj 18,36 65       
Z7 Med skupinami 5,83 12 0,49 8,05 0 
 Zunaj skupin 3,2 53 0,06     
 Skupaj 9,03 65       
Z8 Med skupinami 6,92 12 0,58 2,06 0,04 
 Zunaj skupin 14,83 53 0,28     
 Skupaj 21,76 65       

Z9 Med skupinami 6,49 12 0,54 3,75 0 
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 Zunaj skupin 7,63 53 0,14     
 Skupaj 14,12 65       

NO1 Med skupinami 5,82 12 0,49 2,38 0,02 

  Zunaj skupin 10,8 53 0,2     

  Skupaj 16,62 65       

NO2 Med skupinami 10,98 12 0,32 2,88 0 

  Zunaj skupin 16,83 53 0,30     

  Skupaj 27,82 65       

NO3 Med skupinami 5,82 12 0,49 2,38 0,02 

  Zunaj skupin 10,8 53 0,2     

  Skupaj 16,62 65       

NO4 Med skupinami 6,72 12 0,56 1,72 0,04 

  Zunaj skupin 17,23 53 0,33     

  Skupaj 23,95 65       

NO5 Med skupinami 5,83 12 0,49 8,05 0 

  Zunaj skupin 3,2 53 0,06     

NO1 Skupaj 5,82 12 0,49 2,38 0,02 
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Deskriptivna statistika – povpre�ne ocene dejavnikov po zdraviliš�ih 

 
      95% interval 

zaupanja 

  

  N Povpre�je Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

Najnižji Najvišji 

DO1 J 5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 F 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 H 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 K 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 L  5 3,00 1,00 ,45 1,76 4,24 2 4 

 A 5 4,80 ,45 ,20 4,24 5,36 4 5 

 D 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 G 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 E  5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 B  5 4,40 ,55 ,24 3,72 5,08 4 5 

 I 5 2,80 ,84 ,37 1,76 3,84 2 4 

 M  6 2,67 ,82 ,33 1,81 3,52 2 4 

 C 5 3,80 ,84 ,37 2,76 4,84 3 5 

 Skupaj 66 3,42 ,86 ,11 3,21 3,64 2 5 

DO2 J 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 F 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 L  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 A 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 D 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 G 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 E  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 B  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 Skupaj 66 3,29 ,46 ,06 3,18 3,40 3 4 

DO3 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 D 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 G 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 
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 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,80 ,84 ,37 2,76 4,84 3 5 

 I 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 Skupaj 66 3,23 ,46 ,06 3,11 3,34 3 5 

DO4 J 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 F 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 H 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 K 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 L  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 A 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 D 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 B  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 I 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 M  6 3,17 ,41 ,17 2,74 3,60 3 4 

 C 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 Skupaj 66 3,29 ,46 ,06 3,18 3,40 3 4 

DO5 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 A 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 D 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 I 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 M  6 2,67 ,52 ,21 2,12 3,21 2 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,09 ,45 ,06 2,98 3,20 2 4 

SU1 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 
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 B  5 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 I 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,14 ,35 ,04 3,05 3,22 3 4 

SU2 J 5 2,40 ,55 ,24 1,72 3,08 2 3 

 F 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 H 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 K 5 2,20 ,45 ,20 1,64 2,76 2 3 

 L  5 2,40 ,55 ,24 1,72 3,08 2 3 

 A 5 3,80 ,84 ,37 2,76 4,84 3 5 

 D 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 G 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 E  5 2,80 ,84 ,37 1,76 3,84 2 4 

 B  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 I 5 2,40 ,55 ,24 1,72 3,08 2 3 

 M  6 2,67 ,52 ,21 2,12 3,21 2 3 

 C 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 Skupaj 66 2,82 ,70 ,09 2,65 2,99 2 5 

SU3 J 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 F 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 H 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 K 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 L  5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 A 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 D 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 B  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 I 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 M  6 3,00 ,63 ,26 2,34 3,66 2 4 

 C 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 Skupaj 66 3,27 ,54 ,07 3,14 3,41 2 4 

SU4 J 5 3,80 ,84 ,37 2,76 4,84 3 5 

 F 5 3,60 ,89 ,40 2,49 4,71 3 5 

 H 5 4,00 ,71 ,32 3,12 4,88 3 5 

 K 5 3,80 1,10 ,49 2,44 5,16 3 5 

 L  5 3,80 ,84 ,37 2,76 4,84 3 5 

 A 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 D 5 3,80 1,10 ,49 2,44 5,16 3 5 

 G 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 E  5 3,80 ,84 ,37 2,76 4,84 3 5 

 B  5 4,00 1,00 ,45 2,76 5,24 3 5 



Priloga 3 

 
 

 

 I 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 M  6 3,33 ,82 ,33 2,48 4,19 3 5 

 C 5 3,80 ,84 ,37 2,76 4,84 3 5 

 Skupaj 66 3,71 ,78 ,10 3,52 3,90 3 5 

OK1 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 I 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,05 ,27 ,03 2,98 3,11 2 4 

OK2 J 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 F 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 H 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 K 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 L  5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 A 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 D 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 G 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 E  5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 B  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 I 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 M  6 2,83 ,41 ,17 2,40 3,26 2 3 

 C 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 Skupaj 66 2,94 ,49 ,06 2,82 3,06 2 4 

OK3 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 H 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 A 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 B  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 I 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 



Priloga 3 

 
 

 

 M  6 3,17 ,41 ,17 2,74 3,60 3 4 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,20 ,40 ,05 3,10 3,30 3 4 

OK4 J 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 F 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 H 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 K 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 L  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 A 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 D 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 B  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 I 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 M  6 3,33 ,52 ,21 2,79 3,88 3 4 

 C 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 Skupaj 66 3,39 ,52 ,06 3,27 3,52 2 4 

N1 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,05 ,21 ,03 2,99 3,10 3 4 

N2 J 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 F 5 2,80 ,84 ,37 1,76 3,84 2 4 

 H 5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 K 5 2,40 ,89 ,40 1,29 3,51 2 4 

 L  5 2,20 ,45 ,20 1,64 2,76 2 3 

 A 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 D 5 2,40 ,89 ,40 1,29 3,51 2 4 

 G 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 E  5 2,20 ,45 ,20 1,64 2,76 2 3 

 B  5 3,40 ,89 ,40 2,29 4,51 2 4 

 I 5 2,00 ,00 ,00 2,00 2,00 2 2 

 M  6 2,50 ,55 ,22 1,93 3,07 2 3 



Priloga 3 

 
 

 

 C 5 3,60 ,89 ,40 2,49 4,71 3 5 

 Skupaj 66 2,76 ,82 ,10 2,56 2,96 2 5 

N3 J 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 F 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 H 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 K 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 L  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 A 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 D 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 G 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 E  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 B  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 I 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 M  6 3,17 ,41 ,17 2,74 3,60 3 4 

 C 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 Skupaj 66 3,23 ,42 ,05 3,12 3,33 3 4 

N4 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 2,67 ,52 ,21 2,12 3,21 2 3 

 C 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 Skupaj 66 3,05 ,32 ,04 2,97 3,13 2 4 

N5 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 2,83 ,41 ,17 2,40 3,26 2 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 



Priloga 3 

 
 

 

 Skupaj 66 3,06 ,30 ,04 2,99 3,13 2 4 

K1 J 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 F 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 H 5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,40 ,89 ,40 2,29 4,51 2 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 E  5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 B  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 I 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 Skupaj 66 3,06 ,55 ,07 2,93 3,20 2 4 

K2 J 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 F 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 L  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 A 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 D 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 B  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,17 ,41 ,17 2,74 3,60 3 4 

 C 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 Skupaj 66 3,08 ,47 ,06 2,96 3,19 2 4 

K3 J 5 2,80 ,84 ,37 1,76 3,84 2 4 

 F 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 H 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 K 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 L  5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 A 5 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 D 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 G 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 E  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 B  5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 I 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 M  6 2,83 ,75 ,31 2,04 3,62 2 4 

 C 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 Skupaj 66 3,18 ,65 ,08 3,02 3,34 2 4 



Priloga 3 

 
 

 

K4 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 I 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 M  6 2,83 ,41 ,17 2,40 3,26 2 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 2,97 ,25 ,03 2,91 3,03 2 4 

K5 J 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 F 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 H 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 K 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 L  5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 A 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 D 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 G 5 2,40 ,55 ,24 1,72 3,08 2 3 

 E  5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 B  5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 I 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 M  6 2,83 ,41 ,17 2,40 3,26 2 3 

 C 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 Skupaj 66 2,88 ,51 ,06 2,75 3,00 2 4 

V1 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 4,00 ,71 ,32 3,12 4,88 3 5 

 I 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 M  6 2,83 ,41 ,17 2,40 3,26 2 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,06 ,43 ,05 2,96 3,17 2 5 

V2 J 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 



Priloga 3 

 
 

 

 F 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 H 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 K 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 L  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 A 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 D 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 B  5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 I 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 M  6 3,00 ,63 ,26 2,34 3,66 2 4 

 C 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 Skupaj 66 3,42 ,53 ,06 3,29 3,55 2 4 

V3 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,40 ,89 ,40 2,29 4,51 3 5 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,03 ,25 ,03 2,97 3,09 3 5 

V4 J 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 F 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 H 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 K 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 L  5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 A 5 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 D 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 G 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 E  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 B  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 I 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 M  6 3,17 ,75 ,31 2,38 3,96 2 4 

 C 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 Skupaj 66 3,41 ,61 ,07 3,26 3,56 2 4 

V5 J 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 F 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 



Priloga 3 

 
 

 

 H 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 A 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 E  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 B  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 I 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 M  6 3,00 ,63 ,26 2,34 3,66 2 4 

 C 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 Skupaj 66 3,35 ,51 ,06 3,22 3,47 2 4 

PO1 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 I 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,05 ,32 ,04 2,97 3,13 2 4 

PO2 J 5 3,40 ,89 ,40 2,29 4,51 2 4 

 F 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 H 5 3,60 ,89 ,40 2,49 4,71 2 4 

 K 5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 L  5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 A 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 D 5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 G 5 3,00 1,00 ,45 1,76 4,24 2 4 

 E  5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 B  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 I 5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 M  5 2,80 ,84 ,37 1,76 3,84 2 4 

 C 5 3,40 ,89 ,40 2,29 4,51 2 4 

 Skupaj 65 3,29 ,76 ,09 3,10 3,48 2 4 

PO3 J 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 F 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 



Priloga 3 

 
 

 

 K 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 L  5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 A 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 D 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 B  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 I 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 M  6 2,83 ,41 ,17 2,40 3,26 2 3 

 C 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 Skupaj 66 2,98 ,48 ,06 2,87 3,10 2 4 

PO4 J 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 F 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 H 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 K 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 L  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 A 5 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 D 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 G 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 E  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 B  5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 I 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 M  6 3,50 ,55 ,22 2,93 4,07 3 4 

 C 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 Skupaj 66 3,56 ,50 ,06 3,44 3,68 3 4 

PO5 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 D 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,06 ,24 ,03 3,00 3,12 3 4 

PP1 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 



Priloga 3 

 
 

 

 L  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 A 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 B  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,17 ,41 ,17 2,74 3,60 3 4 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,11 ,31 ,04 3,03 3,18 3 4 

PP2 J 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 F 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 H 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 K 5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 L  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 A 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 D 5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 G 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 E  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 B  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 I 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 Skupaj 66 3,15 ,59 ,07 3,01 3,30 2 4 

PP3 J 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 F 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 L  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 A 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 D 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 B  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,00 ,63 ,26 2,34 3,66 2 4 

 C 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 Skupaj 66 3,08 ,51 ,06 2,95 3,20 2 4 

PP4 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 



Priloga 3 

 
 

 

 A 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 I 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 M  6 2,83 ,41 ,17 2,40 3,26 2 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,05 ,27 ,03 2,98 3,11 2 4 

MZ1 J 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 F 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 H 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 K 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 L  5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 A 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 D 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 G 5 2,40 ,55 ,24 1,72 3,08 2 3 

 E  5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 B  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 I 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 M  6 2,83 ,41 ,17 2,40 3,26 2 3 

 C 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 Skupaj 66 2,85 ,47 ,06 2,73 2,96 2 4 

MZ2 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 2,83 ,41 ,17 2,40 3,26 2 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,08 ,32 ,04 3,00 3,15 2 4 

MZ3 J 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 F 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 H 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 K 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 L  5 2,60 ,89 ,40 1,49 3,71 1 3 

 A 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 
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 D 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 G 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 E  5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 B  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 I 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 M  6 2,67 ,82 ,33 1,81 3,52 1 3 

 C 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 Skupaj 66 2,91 ,60 ,07 2,76 3,06 1 4 

MZ4 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 D 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 B  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 I 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 Skupaj 66 3,12 ,37 ,05 3,03 3,21 2 4 

MZ5 J 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 F 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 H 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 K 5 3,00 1,00 ,45 1,76 4,24 2 4 

 L  5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 A 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 D 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 B  5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 I 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 M  6 2,83 ,75 ,31 2,04 3,62 2 4 

 C 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 Skupaj 66 3,17 ,65 ,08 3,01 3,33 2 4 

RK1 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 
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 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,05 ,21 ,03 2,99 3,10 3 4 

RK2 J 5 3,40 ,89 ,40 2,29 4,51 2 4 

 F 5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 H 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 K 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 L  5 3,40 ,89 ,40 2,29 4,51 2 4 

 A 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 D 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 G 5 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 E  5 3,40 ,89 ,40 2,29 4,51 2 4 

 B  5 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 I 5 3,40 ,89 ,40 2,29 4,51 2 4 

 M  6 3,17 ,75 ,31 2,38 3,96 2 4 

 C 5 3,40 ,89 ,40 2,29 4,51 2 4 

 Skupaj 66 3,48 ,71 ,09 3,31 3,66 2 4 

RK3 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 D 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 B  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C st3,20 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 Skupaj 66 3,11 ,31 ,04 3,03 3,18 3 4 

RK4 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 D 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 
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 E  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 B  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 2,83 ,41 ,17 2,40 3,26 2 3 

 C 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 Skupaj 66 3,12 ,37 ,05 3,03 3,21 2 4 

RK5 J 5 2,20 ,45 ,20 1,64 2,76 2 3 

 F 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 H 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 K 5 2,40 ,55 ,24 1,72 3,08 2 3 

 L  5 2,20 ,45 ,20 1,64 2,76 2 3 

 A 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 D 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 G 5 2,00 ,00 ,00 2,00 2,00 2 2 

 E  5 2,40 ,55 ,24 1,72 3,08 2 3 

 B  5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 I 5 2,40 ,55 ,24 1,72 3,08 2 3 

 M  6 2,50 ,55 ,22 1,93 3,07 2 3 

 C 5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 Skupaj 66 2,77 ,78 ,10 2,58 2,96 2 4 

I1 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 D 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 B  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 Skupaj 66 3,14 ,35 ,04 3,05 3,22 3 4 

I2 J 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 F 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 H 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 K 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 L  5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 A 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 D 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 
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 B  5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 I 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 M  6 2,83 ,41 ,17 2,40 3,26 2 3 

 C 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 Skupaj 66 2,95 ,51 ,06 2,83 3,08 2 4 

I3 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 D 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 B  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,12 ,33 ,04 3,04 3,20 3 4 

I4 J 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 F 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 H 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 K 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 L  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 A 5 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 D 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 G 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 E  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 B  5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 I 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3  
 M  6 3,33 ,52 ,21 2,79 3,88 3 4 

 C 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 Skupaj 66 3,45 ,50 ,06 3,33 3,58 3 4 

I5 J 5 3,00 1,00 ,45 1,76 4,24 2 4 

 F 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 H 5 3,20 1,10 ,49 1,84 4,56 2 4 

 K 5 2,40 ,55 ,24 1,72 3,08 2 3 

 L  5 2,80 ,84 ,37 1,76 3,84 2 4 

 A 5 4,00 ,71 ,32 3,12 4,88 3 5 

 D 5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 G 5 2,80 1,10 ,49 1,44 4,16 2 4 

 E  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 B  5 4,00 ,71 ,32 3,12 4,88 3 5 
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 I 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 M  6 2,83 ,75 ,31 2,04 3,62 2 4 

 C 5 3,00 1,00 ,45 1,76 4,24 2 4 

 Skupaj 66 3,06 ,87 ,11 2,85 3,28 2 5 

Z1 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 D 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 B  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,11 ,31 ,04 3,03 3,18 3 4 

Z2 J 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 F 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 H 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 K 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 L  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 A 5 4,20 ,45 ,20 3,64 4,76 4 5 

 D 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 G 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 E  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 B  5 4,20 ,45 ,20 3,64 4,76 4 5 

 I 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 M  6 3,33 ,52 ,21 2,79 3,88 3 4 

 C 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 Skupaj 66 3,58 ,56 ,07 3,44 3,71 3 5 

Z3 J 5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 F 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 H 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 K 5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 2 3 

 L  5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 A 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 D 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 G 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 E  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 B  5 3,80 ,84 ,37 2,76 4,84 3 5 

 I 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 
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 M  6 2,83 ,75 ,31 2,04 3,62 2 4 

 C 5 3,20 ,84 ,37 2,16 4,24 2 4 

 Skupaj 66 3,20 ,68 ,08 3,03 3,37 2 5 

Z4 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,60 ,89 ,40 2,49 4,71 3 5 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,11 ,36 ,04 3,02 3,19 3 5 

Z5 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 3,80 ,84 ,37 2,76 4,84 3 5 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,40 ,89 ,40 2,29 4,51 3 5 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,09 ,38 ,05 3,00 3,18 3 5 

Z6 J 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 F 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 H 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 K 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 L  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 A 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 3 4 

 D 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 G 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 E  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 B  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 I 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 M  6 3,33 ,82 ,33 2,48 4,19 2 4 
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 C 5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 Skupaj 66 3,55 ,53 ,07 3,41 3,68 2 4 

Z7 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 D 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 B  5 3,60 ,89 ,40 2,49 4,71 3 5 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,12 ,37 ,05 3,03 3,21 3 5 

Z8 J 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 F 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 H 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 K 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 L  5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 A 5 3,80 ,84 ,37 2,76 4,84 3 5 

 D 5 2,80 ,45 ,20 2,24 3,36 2 3 

 G 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 E  5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 3 4 

 B  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 I 5 3,00 ,71 ,32 2,12 3,88 2 4 

 M  6 2,83 ,41 ,17 2,40 3,26 2 3 

 C 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Skupaj 66 3,06 ,58 ,07 2,92 3,20 2 5 

Z9 J 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 F 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 H 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 K 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 L  5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 A 5 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 D 5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 G 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 E  5 3,40 ,55 ,24 2,72 4,08 3 4 

 B  5 3,60 ,55 ,24 2,92 4,28 3 4 

 I 5 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 M  6 3,17 ,41 ,17 2,74 3,60 3 4 

 C 5 3,60 ,89 ,40 2,49 4,71 3 5 
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 Skupaj 66 3,24 ,47 ,06 3,13 3,36 3 5 
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Deskriptivna statistika – povpre�ne ocene dejavnikov skupaj 

 
            

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 9 13,64 13,64 13,64 

  3 27 40,91 40,91 54,55 

  4 23 34,85 34,85 89,39 

  5 7 10,61 10,61 100 

Skupaj 66 100 100   

            

DO1           

N Veljavno  66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,42       

Standardna 

napaka 

  0,11 

      

Standardni 

odklon 

  0,86 

      

Varianca   0,74       

Standardna 

napaka Kurt 

  0,58 

      

            

DO2           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 47 71,21 71,21 71,21 

  4 19 28,79 28,79 100 

Skupaj 66 100 100   

            

DO2           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,29       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,46       

Varianca   0,21       

S.E. Kurt   0,58       

            

DO3           
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Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 52 78,79 78,79 78,79 

  4 13 19,7 19,7 98,48 

  5 1 1,52 1,52 100 

Skupaj 66 100 100   

            

DO3           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,23       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,46       

Varianca   0,21       

S.E. Kurt   0,58       

            

DO4           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 47 71,21 71,21 71,21 

  4 19 28,79 28,79 100 

Skupaj 66 100 100   

            

DO4           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,29       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,46       

Varianca   0,21       

S.E. Kurt   0,58       

            

DO5           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 4 6,06 6,06 6,06 

  3 52 78,79 78,79 84,85 

  4 10 15,15 15,15 100 

Skupaj 66 100 100   
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DO5           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,09       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,45       

Varianca   0,21       

S.E. Kurt   0,58       

            

SU1           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 57 86,36 86,36 86,36 

  4 9 13,64 13,64 100 

Skupaj 66 100 100   

            

SU1           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,14       

S.E. Mean   0,04 
      

Std Dev   0,35       

Varianca   0,12       

S.E. Kurt   0,58       

            

SU2           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 22 33,33 33,33 33,33 

  3 35 53,03 53,03 86,36 

  4 8 12,12 12,12 98,48 

  5 1 1,52 1,52 100 

Skupaj 66 100 100   

            

SU2           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   2,82       

S.E. Mean   0,09 
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Std Dev   0,7       

Varianca   0,49       

S.E. Kurt   0,58       

            

SU3           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 3 4,55 4,55 4,55 

  3 42 63,64 63,64 68,18 

  4 21 31,82 31,82 100 

Skupaj 66 100 100   

            

SU3           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,27       

S.E. Mean   0,07 
      

Std Dev   0,54       

Varianca   0,29       

S.E. Kurt   0,58       

            

SU4           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 32 48,48 48,48 48,48 

  4 21 31,82 31,82 80,3 

  5 13 19,7 19,7 100 

Skupaj 66 100 100   

            

SU4           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,71       

S.E. Mean   0,1 
      

Std Dev   0,78       

Varianca   0,61       

S.E. Kurt   0,58       

            

OK1           
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Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 1 1,52 1,52 1,52 

  3 61 92,42 92,42 93,94 

  4 4 6,06 6,06 100 

Skupaj 66 100 100   

            

OK1           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,05       

S.E. Mean   0,03 
      

Std Dev   0,27       

Varianca   0,07       

S.E. Kurt   0,58       

            

OK2           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 10 15,15 15,15 15,15 

  3 50 75,76 75,76 90,91 

  4 6 9,09 9,09 100 

Skupaj 66 100 100   

            

OK2           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   2,94       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,49       

Varianca   0,24       

S.E. Kurt   0,58       

            

OK3           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 53 80,3 80,3 80,3 

  4 13 19,7 19,7 100 

Skupaj 66 100 100   
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OK3           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,2       

S.E. Mean   0,05 
      

Std Dev   0,4       

Varianca   0,16       

S.E. Kurt   0,58       

            

OK4           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 1 1,52 1,52 1,52 

  3 38 57,58 57,58 59,09 

  4 27 40,91 40,91 100 

Skupaj 66 100 100   

            

OK4           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,39       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,52       

Varianca   0,27       

S.E. Kurt   0,58       

            

N1           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 63 95,45 95,45 95,45 

  4 3 4,55 4,55 100 

Skupaj 66 100 100   

            

N1           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,05       

S.E. Mean   0,03 
      

Std Dev   0,21       
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Varianca   0,04       

S.E. Kurt   0,58       

            

N2           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 31 46,97 46,97 46,97 

  3 21 31,82 31,82 78,79 

  4 13 19,7 19,7 98,48 

  5 1 1,52 1,52 100 

Skupaj 66 100 100   

            

N2           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   2,76       

S.E. Mean   0,1 
      

Std Dev   0,82       

Varianca   0,68       

S.E. Kurt   0,58       

            

N3           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 51 77,27 77,27 77,27 

  4 15 22,73 22,73 100 

Skupaj 66 100 100   

            

N3           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,23       

S.E. Mean   0,05 
      

Std Dev   0,42       

Varianca   0,18       

S.E. Kurt   0,58       

            

N4           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 
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  2 2 3,03 3,03 3,03 

  3 59 89,39 89,39 92,42 

  4 5 7,58 7,58 100 

Skupaj 66 100 100   

            

N4           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,05       

S.E. Mean   0,04 
      

Std Dev   0,32       

Varianca   0,11       

S.E. Kurt   0,58       

            

N5           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 1 1,52 1,52 1,52 

  3 60 90,91 90,91 92,42 

  4 5 7,58 7,58 100 

Skupaj 66 100 100   

            

N5           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,06       

S.E. Mean   0,04 
      

Std Dev   0,3       

Varianca   0,09       

S.E. Kurt   0,58       

            

K1           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 8 12,12 12,12 12,12 

  3 46 69,7 69,7 81,82 

  4 12 18,18 18,18 100 

Skupaj 66 100 100   

            

K1           
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N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,06       

S.E. Mean   0,07 
      

Std Dev   0,55       

Varianca   0,3       

S.E. Kurt   0,58       

            

K2           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 5 7,58 7,58 7,58 

  3 51 77,27 77,27 84,85 

  4 10 15,15 15,15 100 

Skupaj 66 100 100   

            

K2           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,08       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,47       

Varianca   0,22       

S.E. Kurt   0,58       

            

K3           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 9 13,64 13,64 13,64 

  3 36 54,55 54,55 68,18 

  4 21 31,82 31,82 100 

Skupaj 66 100 100   

            

K3           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,18       

S.E. Mean   0,08 
      

Std Dev   0,65       
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Varianca   0,43       

S.E. Kurt   0,58       

            

K4           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 3 4,55 4,55 4,55 

  3 62 93,94 93,94 98,48 

  4 1 1,52 1,52 100 

Skupaj 66 100 100   

            

K4           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   2,97       

S.E. Mean   0,03 
      

Std Dev   0,25       

Varianca   0,06       

S.E. Kurt   0,58       

            

K5           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 13 19,7 19,7 19,7 

  3 48 72,73 72,73 92,42 

  4 5 7,58 7,58 100 

Skupaj 66 100 100   

            

K5           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   2,88       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,51       

Varianca   0,26       

S.E. Kurt   0,58       

            

V1           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 
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  2 3 4,55 4,55 4,55 

  3 57 86,36 86,36 90,91 

  4 5 7,58 7,58 98,48 

  5 1 1,52 1,52 100 

Skupaj 66 100 100   

            

V1           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,06       

S.E. Mean   0,05 
      

Std Dev   0,43       

Varianca   0,18       

S.E. Kurt   0,58       

            

V2           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 1 1,52 1,52 1,52 

  3 36 54,55 54,55 56,06 

  4 29 43,94 43,94 100 

Skupaj 66 100 100   

            

V2           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,42       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,53       

Varianca   0,28       

S.E. Kurt   0,58       

            

V3           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 65 98,48 98,48 98,48 

  5 1 1,52 1,52 100 

Skupaj 66 100 100   

            

V3           
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N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,03       

S.E. Mean   0,03 
      

Std Dev   0,25       

Varianca   0,06       

S.E. Kurt   0,58       

            

V4           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 4 6,06 6,06 6,06 

  3 31 46,97 46,97 53,03 

  4 31 46,97 46,97 100 

Skupaj 66 100 100   

            

V4           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,41       

S.E. Mean   0,07 
      

Std Dev   0,61       

Varianca   0,37       

S.E. Kurt   0,58       

            

V5           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 1 1,52 1,52 1,52 

  3 41 62,12 62,12 63,64 

  4 24 36,36 36,36 100 

Skupaj 66 100 100   

            

V5           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,35       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,51       
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Varianca   0,26       

S.E. Kurt   0,58       

            

PO1           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 2 3,03 3,03 3,03 

  3 59 89,39 89,39 92,42 

  4 5 7,58 7,58 100 

Skupaj 66 100 100   

            

PO1           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,05       

S.E. Mean   0,04 
      

Std Dev   0,32       

Varianca   0,11       

S.E. Kurt   0,58       

            

PO2           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 12 18,18 18,46 18,46 

  3 22 33,33 33,85 52,31 

  4 31 46,97 47,69 100 

  . 1 1,52 Manjkajo�e   

Skupaj 66 100 100   

            

PO2           

N Valid 65       

  Manjkajo�e 1 
      

Povpre�je   3,29       

S.E. Mean   0,09 
      

Std Dev   0,76       

Varianca   0,59       

S.E. Kurt   0,59       

            

PO3           
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Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 8 12,12 12,12 12,12 

  3 51 77,27 77,27 89,39 

  4 7 10,61 10,61 100 

Skupaj 66 100 100   

            

PO3           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   2,98       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,48       

Varianca   0,23       

S.E. Kurt   0,58       

            

PO4           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 29 43,94 43,94 43,94 

  4 37 56,06 56,06 100 

Skupaj 66 100 100   

            

PO4           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,56       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,5       

Varianca   0,25       

S.E. Kurt   0,58       

            

PO5           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 62 93,94 93,94 93,94 

  4 4 6,06 6,06 100 

Skupaj 66 100 100   

            

PO5           



Priloga 4 

 

 
 

 

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,06       

S.E. Mean   0,03 
      

Std Dev   0,24       

Varianca   0,06       

S.E. Kurt   0,58       

            

PP1           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 59 89,39 89,39 89,39 

  4 7 10,61 10,61 100 

Skupaj 66 100 100   

            

PP1           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,11       

S.E. Mean   0,04 
      

Std Dev   0,31       

Varianca   0,1       

S.E. Kurt   0,58       

            

PP2           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 7 10,61 10,61 10,61 

  3 42 63,64 63,64 74,24 

  4 17 25,76 25,76 100 

Skupaj 66 100 100   

            

PP2           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,15       

S.E. Mean   0,07 
      

Std Dev   0,59       
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Varianca   0,35       

S.E. Kurt   0,58       

            

PP3           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 6 9,09 9,09 9,09 

  3 49 74,24 74,24 83,33 

  4 11 16,67 16,67 100 

Skupaj 66 100 100   

            

PP3           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,08       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,51       

Varianca   0,26       

S.E. Kurt   0,58       

            

PP4           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 1 1,52 1,52 1,52 

  3 61 92,42 92,42 93,94 

  4 4 6,06 6,06 100 

Skupaj 66 100 100   

            

PP4           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,05       

S.E. Mean   0,03 
      

Std Dev   0,27       

Varianca   0,07       

S.E. Kurt   0,58       

            

MZ1           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 
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  2 13 19,7 19,7 19,7 

  3 50 75,76 75,76 95,45 

  4 3 4,55 4,55 100 

Skupaj 66 100 100   

            

MZ1           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   2,85       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,47       

Varianca   0,22       

S.E. Kurt   0,58       

            

MZ2           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 1 1,52 1,52 1,52 

  3 59 89,39 89,39 90,91 

  4 6 9,09 9,09 100 

Skupaj 66 100 100   

            

MZ2           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,08       

S.E. Mean   0,04 
      

Std Dev   0,32       

Varianca   0,1       

S.E. Kurt   0,58       

            

MZ3           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  1 2 3,03 3,03 3,03 

  2 9 13,64 13,64 16,67 

  3 48 72,73 72,73 89,39 

  4 7 10,61 10,61 100 

Skupaj 66 100 100   

            



Priloga 4 

 

 
 

 

MZ3           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   2,91       

S.E. Mean   0,07 
      

Std Dev   0,6       

Varianca   0,36       

S.E. Kurt   0,58       

            

MZ4           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 1 1,52 1,52 1,52 

  3 56 84,85 84,85 86,36 

  4 9 13,64 13,64 100 

Skupaj 66 100 100   

            

MZ4           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,12       

S.E. Mean   0,05 
      

Std Dev   0,37       

Varianca   0,14       

S.E. Kurt   0,58       

            

MZ5           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 9 13,64 13,64 13,64 

  3 37 56,06 56,06 69,7 

  4 20 30,3 30,3 100 

Skupaj 66 100 100   

            

MZ5           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,17       

S.E. Mean   0,08 
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Std Dev   0,65       

Varianca   0,42       

S.E. Kurt   0,58       

            

RK1           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 63 95,45 95,45 95,45 

  4 3 4,55 4,55 100 

Skupaj 66 100 100   

            

RK1           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,05       

S.E. Mean   0,03 
      

Std Dev   0,21       

Varianca   0,04       

S.E. Kurt   0,58       

            

RK2           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 8 12,12 12,12 12,12 

  3 18 27,27 27,27 39,39 

  4 40 60,61 60,61 100 

Skupaj 66 100 100   

            

RK2           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,48       

S.E. Mean   0,09 
      

Std Dev   0,71       

Varianca   0,5       

S.E. Kurt   0,58       

            

RK3           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 
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  3 59 89,39 89,39 89,39 

  4 7 10,61 10,61 100 

Skupaj 66 100 100   

            

RK3           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,11       

S.E. Mean   0,04 
      

Std Dev   0,31       

Varianca   0,1       

S.E. Kurt   0,58       

            

RK4           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 1 1,52 1,52 1,52 

  3 56 84,85 84,85 86,36 

  4 9 13,64 13,64 100 

Skupaj 66 100 100   

            

RK4           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,12       

S.E. Mean   0,05 
      

Std Dev   0,37       

Varianca   0,14       

S.E. Kurt   0,58       

            

RK5           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 29 43,94 43,94 43,94 

  3 23 34,85 34,85 78,79 

  4 14 21,21 21,21 100 

Skupaj 66 100 100   

            

RK5           

N Valid 66       
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  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   2,77       

S.E. Mean   0,1 
      

Std Dev   0,78       

Varianca   0,61       

S.E. Kurt   0,58       

            

I1           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 57 86,36 86,36 86,36 

  4 9 13,64 13,64 100 

Skupaj 66 100 100   

            

I1           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,14       

S.E. Mean   0,04 
      

Std Dev   0,35       

Varianca   0,12       

S.E. Kurt   0,58       

            

I2           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 10 15,15 15,15 15,15 

  3 49 74,24 74,24 89,39 

  4 7 10,61 10,61 100 

Skupaj 66 100 100   

            

I2           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   2,95       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,51       

Varianca   0,26       

S.E. Kurt   0,58       
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I3           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 58 87,88 87,88 87,88 

  4 8 12,12 12,12 100 

Skupaj 66 100 100   

            

I3           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,12       

S.E. Mean   0,04 
      

Std Dev   0,33       

Varianca   0,11       

S.E. Kurt   0,58       

            

I4           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 36 54,55 54,55 54,55 

  4 30 45,45 45,45 100 

Skupaj 66 100 100   

            

I4           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,45       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,5       

Varianca   0,25       

S.E. Kurt   0,58       

            

I5           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 21 31,82 31,82 31,82 

  3 22 33,33 33,33 65,15 

  4 21 31,82 31,82 96,97 

  5 2 3,03 3,03 100 
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Skupaj 66 100 100   

            

I5           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,06       

S.E. Mean   0,11 
      

Std Dev   0,87       

Varianca   0,77       

S.E. Kurt   0,58       

            

Z1           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 59 89,39 89,39 89,39 

  4 7 10,61 10,61 100 

Skupaj 66 100 100   

            

Z1           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,11       

S.E. Mean   0,04 
      

Std Dev   0,31       

Varianca   0,1       

S.E. Kurt   0,58       

            

Z2           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 30 45,45 45,45 45,45 

  4 34 51,52 51,52 96,97 

  5 2 3,03 3,03 100 

Skupaj 66 100 100   

            

Z2           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,58       
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S.E. Mean   0,07 
      

Std Dev   0,56       

Varianca   0,31       

S.E. Kurt   0,58       

            

Z3           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 9 13,64 13,64 13,64 

  3 36 54,55 54,55 68,18 

  4 20 30,3 30,3 98,48 

  5 1 1,52 1,52 100 

Skupaj 66 100 100   

            

Z3           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,2       

S.E. Mean   0,08 
      

Std Dev   0,68       

Varianca   0,47       

S.E. Kurt   0,58       

            

Z4           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 60 90,91 90,91 90,91 

  4 5 7,58 7,58 98,48 

  5 1 1,52 1,52 100 

Skupaj 66 100 100   

            

Z4           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,11       

S.E. Mean   0,04 
      

Std Dev   0,36       

Varianca   0,13       

S.E. Kurt   0,58       
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Z5           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 62 93,94 93,94 93,94 

  4 2 3,03 3,03 96,97 

  5 2 3,03 3,03 100 

Skupaj 66 100 100   

            

Z5           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,09       

S.E. Mean   0,05 
      

Std Dev   0,38       

Varianca   0,15       

S.E. Kurt   0,58       

            

Z6           

Value Label Vrednost Frequency Odstotek 
Valid 

Percent 
Cum Percent 

  2 1 1,52 1,52 1,52 

  3 28 42,42 42,42 43,94 

  4 37 56,06 56,06 100 

Skupaj 66 100 100   

            

Z6           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,55       

S.E. Mean   0,07 
      

Std Dev   0,53       

Varianca   0,28       

S.E. Kurt   0,58       

            

Z7           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 59 89,39 89,39 89,39 

  4 6 9,09 9,09 98,48 
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  5 1 1,52 1,52 100 

Skupaj 66 100 100   

            

Z7           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,12       

S.E. Mean   0,05 
      

Std Dev   0,37       

Varianca   0,14       

S.E. Kurt   0,58       

            

Z8           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  2 8 12,12 12,12 12,12 

  3 47 71,21 71,21 83,33 

  4 10 15,15 15,15 98,48 

  5 1 1,52 1,52 100 

Skupaj 66 100 100   

            

Z8           

N Valid 66       

  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,06       

S.E. Mean   0,07 
      

Std Dev   0,58       

Varianca   0,33       

S.E. Kurt   0,58       

            

Z9           

Spremenljivka Vrednost Frekvenca  Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

  3 51 77,27 77,27 77,27 

  4 14 21,21 21,21 98,48 

  5 1 1,52 1,52 100 

Skupaj 66 100 100   

            

Z9           

N Valid 66       
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  Manjkajo�e 0 
      

Povpre�je   3,24       

S.E. Mean   0,06 
      

Std Dev   0,47       

Varianca   0,22       

S.E. Kurt   0,58       
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Korelacija med prihodki na zaposlenega in dejavniki organizacijske klime 

 
    prihodek 

prihodek 
Pearsonova 

soodnosnost 

1 

  Sig. (1-tailed)   

  N 66 

DO1 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,63 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

DO2 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,31 

  Sig. (1-tailed) 0,01 

  N 66 

DO3 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,49 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

DO4 
Pearsonova 

soodnosnost 

0 

  Sig. (1-tailed) 0,49 

  N 66 

DO5 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,59 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

SU1 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,47 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

SU2 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,57 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

SU3 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,34 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

SU4 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,06 

  Sig. (1-tailed) 0,32 

  N 66 

OK1 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,38 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

   

OK2 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,34 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

OK3 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,23 

  Sig. (1-tailed) 0,03 

  N 66 

OK4 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,12 

  Sig. (1-tailed) 0,16 

  N 66 

N1 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,44 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

N2 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,43 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

N3 
Pearsonova 

soodnosnost 

0 

  Sig. (1-tailed) 0,49 

  N 66 

N4 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,45 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

N5 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,57 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

K1 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,24 

  Sig. (1-tailed) 0,02 

  N 66 

K2 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,24 

  Sig. (1-tailed) 0,03 
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  N 66 

K3 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,5 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

 

 
 

 

K4 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,19 

  Sig. (1-tailed) 0,06 

  N 66 

K5 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,32 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

V1 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,46 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

V2 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,31 

  Sig. (1-tailed) 0,01 

  N 66 

V3 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,16 

  Sig. (1-tailed) 0,11 

  N 66 

V4 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,44 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

V5 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,49 

  Sig. (1-tailed) 0,01 

  N 66 

PO1 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,43 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

PO2 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,17 

  Sig. (1-tailed) 0,09 

  N 65 

PO3 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,34 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

PO4 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,24 

  Sig. (1-tailed) 0,02 

  N 66 

PO5 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,15 

  Sig. (1-tailed) 0,12 

  N 66 

PP1 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,26 

  Sig. (1-tailed) 0,02 

  N 66 

PP2 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,09 

  Sig. (1-tailed) 0,23 

  N 66 

PP3 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,34 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

PP4 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,25 

  Sig. (1-tailed) 0,02 

  N 66 

MZ1 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,49 

  Sig. (1-tailed) 0,01 

  N 66 

MZ2 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,59 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

MZ3 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,36 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

MZ4 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,43 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 
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MZ5 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,43 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

RK1 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,36 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

RK2 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,24 

  Sig. (1-tailed) 0,02 

  N 66 

RK3 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,43 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

RK4 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,46 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

RK5 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,62 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

I1 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,49 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

I2 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,4 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

I3 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,57 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

I4 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,33 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

I5 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,45 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

Z1 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,58 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

Z2 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,39 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

Z3 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,41 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

Z4 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,57 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

Z5 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,49 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

Z6 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,13 

  Sig. (1-tailed) 0,14 

  N 66 

Z7 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,65 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

Z8 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,47 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

Z9 
Pearsonova 

soodnosnost 

0,59 

  Sig. (1-tailed) 0 

  N 66 

NO1 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,21 

  Sig. (1-tailed) 0 
  N 66 
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NO2 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,29 

  Sig. (1-tailed) 0,01 
  N 66 

NO3 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,16 

  Sig. (1-tailed) 0,11 
  N 66 

NO4 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,35 

  Sig. (1-tailed) 0 
  N 66 

NO5 
Pearsonova 
soodnosnost 

0,29 

  Sig. (1-tailed) 0 
  N 66 

 


