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POVZETEK 

Zaposleni so največje bogastvo vsake organizacije. Motivirani in zavzeti zaposleni so 
konkurenčna prednost v današnjem času. Brez motiviranja delavcev ni uspešnega vodenja. 
Brez uspešnega vodenja ni uspešnega podjetja. Prav tako je za organizacijo pomembna 

ustrezna organizacijska klima, saj ima ta vpliv na zadovoljstvo zaposlenih, ti pa na uspešnost 
samega podjetja. Dobri odnosi med zaposlenimi so lahko močan motivacijski dejavnik za delo 
in za občutek pripadnosti organizaciji. Prav tako je zelo pomembno, da zaposlenim nudijo 

varno, zdravo in kar se da prijetno delovno okolje. 

Ključne besede: motiviranje, organizacijska klima, zadovoljstvo, delovno okolje, vzdušje.  

 

SUMMARY 

 

Employees are the greatest asset of any organization. Motivated and engaged employees are a 

competitve advantage in today´s times. Without the motivation of workers is no effective 

management and leadership. Without effective management is not a successful company. For 

the organization is also important appropriate organizational climate, as it has an impact on 

employee satisfaction, and this on the performance of the company itself. Good relations 

between employees can be a powerful motivating factor for work and sense of belonging to 

the organization. It is also very important that employees have a safe, healthy and as pleasant 

working environment.  

 

Keywords: motivation, organizational climate, satisfaction, working environment, 

atmosphere.  
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1 Uvod 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih stališč 

 V diplomski nalogi smo predstavili pojem organizacijske klime in zadovoljstvo zaposlenih. 

Gilmer (1969) s pojmom organizacijske klime opredeljujemo tiste značilnosti, po katerih se 

organizacija loči od drugih in ki vplivajo na vedenje ljudi v njej. Meško Štok (2011) poudarja, 

da je organizacijska klima percepcija vseh tistih vidikov delovanja okolja (odnosi, pravila, 

postopki, dogodki), ki so članom organizacije psihološko smiselni oziroma pomembni. Le 

zadovoljni zaposleni so namreč lahko pri delu učinkoviti in uspešni, zato je tudi vsaka 

organizacija lahko resnično učinkovita in uspešna le, če je v njej velika večina posameznikov 

zadovoljnih (Mihalič 2008). Za doseganje učinkovitosti zaposlenih je pomembna njihova 

motivacija in pripadnost podjetju. Od tega je odvisen tudi uspeh samega podjetja, zato bomo 

opredelili organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih v samem podjetju. Z raziskavo 

bomo ugotovili, ali so zaposleni zadovoljni in kakšna je organizacijska klima v obravnavanem 

podjetju. Na podlagi rezultatov raziskave bomo podali predloge, kako izboljšati zadovoljstvo 

in klimo v podjetju. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je ugotoviti zadovoljstvo delavcev v podjetju in podati predloge za 

izboljšavo. Prav tako je namen ugotoviti, kako organizacijska klima podjetja vpliva na počutje 

zaposlenih.  

Cilji diplomske naloge so: 

- Proučiti pojem organizacijska klima. 

- Proučiti pojem zadovoljstvo zaposlenih. 

- Kako merimo in spreminjamo organizacijsko klimo? 

- Podrobneje spoznati dimenzije organizacijske klime in njihovo povezanost z 

zadovoljstvom in počutjem zaposlenih. 

- Pridobiti resnične in realne podatke o zadovoljstvu zaposlenih in organizacijski klimi. 

 

Zastavili smo si naslednje hipoteze:  

- H1: Zaposleni so pri opravljanju svojega dela zadovoljni.  

- H2: V organizaciji prevladuje ustrezna klima. 

 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in raziskovalnega dela. 

V teoretičnem delu smo uporabili domačo in tujo literaturo ter različne analize, ki že obstajajo 
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na to temo. Na kratko smo opisali podjetje Eurel, d. o. o., in obširneje pojma organizacijska 

klima in zadovoljstvo zaposlenih. 

V raziskovalnem delu smo za zbiranje podatkov o obstoječem stanju v podjetju kot instrument 

raziskovanja izvedla anketo, ki je bila prostovoljna in popolnoma anonimna. Ankete smo 

razdelili med delavce podjetja, nato smo rezultate grafično prikazali in jih tudi analizirali. Pri 

sestavi ankete smo si pomagali s projektom SiOK – Slovenska organizacijska klima, ki meri 

organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih v podjetjih. Vzorec anketirancev je petdeset 

zaposlenih v izbranem podjetju, ki smo jih izbrali naključno. Anketo smo izvedli v času od 

30. 6. 2014 do 11. 7. 2014.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljali smo, da si bodo delavci podjetja vzeli čas za reševanje ankete in da bodo 

anketo izpolnjevali vestno. Predpostavljali smo, da bodo rezultati raziskave izražali resnično 

stanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v podjetju. Metodološka omejitev pri 

raziskavi je bilo anketiranje samo, saj jim bomo ankete sami razdelili in ne bo možnosti e-

anketiranja. 
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2  Organizacijska klima 

2.1 Kaj je organizacijska klima? 

Mihalič (2007, 7) opredeljuje organizacijsko klimo (organizational climate) kot tako 

imenovano 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.  

S pojmom organizacijske klime opredeljujemo tiste značilnosti, po katerih se organizacija loči 

od drugih in ki vplivajo na vedenje ljudi v njej (Gilmer 1969, po Mihalič 2007, 8). Vzporedno 

s tem pa ravno vedenje ljudi v največji meri vpliva na organizacijsko klimo. Dejansko je 

klima tisto, na kar reagiramo, je namreč celoten kontekst delovnega vrveža (Gilmer 1969, po 

Mihalič 2007, 8). Organizacijska klima se kaže v medsebojnih odnosih zaposlenih, pri 

vodenju, zadovoljstvu z delom zaposlenih in občutku pripadnosti organizaciji (Meško Štok 

2011).   

Treba je razjasniti še en pojem, to je pojem dobre in slabe klime. Dejstvo je, da v praksi ne 

obstaja, temveč lahko govorimo le o bolj ali manj ustrezni klimi. Mihalič (2007, 8) ugotavlja, 

da je vzrok v tem, da določena klima, ki se v posamezni organizaciji izkaže pozitivno, lahko v 

drugi organizaciji pod drugačnimi pogoji učinkuje negativno.  

Včasih moramo kratkoročno ustvariti negativno klimo, da bi lahko dolgoročno dosegli 

pozitivno stanje (Mihalič 2007, 8). V splošnem Mihalič (2007, 8) pravi, da ne moremo 

govoriti o dobri in slabi klimi, saj je le-ta relativna glede na specifične potrebe, zahteve in 

možnosti. 
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Slika 1: Temeljni elementi celostnega sistema organizacijske klime v organizaciji 

Vir: Mihalič 2007,7 

Slika 1 prikazuje elemente sistema organizacijske klime, ki vključuje dimenzije lojalnosti, 

počutja pri delu, sodelovanja, solidarnosti, zavest ljudi, avtonomnost, interakcije z ljudmi, 

zadovoljstvo.  

2.2 Merjenje organizacijske klime  

Predpogoj za uspešno upravljanje organizacijske klime je seveda poznavanje stanja in redno 

spremljanje gibanja klime v poslovnem sistemu, ki ga izvajamo z rednimi meritvami. V 

splošnem pa lahko temeljne vzroke za potrebo po merjenju klime poiščemo v naslednjih 

dejstvih:  

- S spreminjanjem zunanjega in notranjega okolja organizacije postanejo posamezni 

elementi klime neustrezni in kot taki lahko ovirajo uspešno rast in nadaljnji razvoj ter 

učinkovitost organizacije. 

- Kultura in klima sta izjemno pomembna dejavnika, ki vplivata na izbiro načina 

spreminjanja organizacije in na uspešnost uvedbe sprememb. 

- Kulturo in klimo vedno najbolje razumejo le pripadniki poslovnega sistema, zato so 

kvalitetne analize mogoče le z direktnim merjenjem. 

- Merjenje kulture in klime je še posebno pomembno takrat, ko uvajamo večje projekte; 

meritve izvajamo pred, med in po uvedbi le-teh. 

- Vsaka sprememba povzroči spremembo kulture in klime ter vsaka sprememba kulture in 

klime povzroči spremembe na ostalih področjih. 
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- Analize meritve kulture in klime nam omogoča najbolj natančen in tudi najbolj celosten 

vpogled v samo bistvo organizacije. 

- Rezultati meritev organizacijske kulture in klime nam služijo kot osnova za optimalno 

odločanje na vseh segmentih organizacije. 

- Spremljanje stanja kulture in klime nam omogoča vpogled v dinamiko gibanja kulture in 

klime ter celo predvidevanja in izvedbo simulacij (Mihalič 2007, 44). 

Merjenje organizacijske kulture je priporočljivo izvajati vsaj enkrat letno ter obenem tudi 

pred, med in po uvajanju radikalnih sprememb v organizaciji. Merjenje korporativne kulture 

in klime je priporočljivo izvesti na celotni populaciji poslovnega sistema. To pomeni, da v 

merjenje vključimo vse zaposlene. Slednje nam ne bo zagotovilo le absolutnosti rezultatov, 

temveč bo že samo merjenje zelo ugodno vplivalo na zaposlene in klimo. Odločitev vodstva 

za izvedbo merjenja kulture in klime sporoča zaposlenim, da sta vsak posameznik in njegovo 

mnenje pomembna (Mihalič 2007, 44). 

2.3 Dimenzije organizacijske klime 

Osnovne dimenzije organizacijske klime so: 

- organiziranost,  

- strokovna usposobljenost, 

- odnos do kakovosti, 

- poznavanje poslanstva, vizije in ciljev, 

- pripadnost organizaciji, 

- razvoj kariere, 

- inovativnost in iniciativnost, 

- notranji odnosi, 

- notranje komuniciranje in informiranje, 

- motivacija in zavzetost, 

- vodenje, 

- nagrajevanje, 

- zadovoljstvo pri delu. 

2.3.1 Organiziranost 

Lastniki združbe dajejo skupno nalogo združbe v izvedbo managerjem, ti pa nadaljnje svoje 

naloge, dolžnosti ali zadolžitve naložijo podrejenim. Tako se tvorijo razmerja oziroma 

hierarhija v združbi. Management prenese na podrejene zadolžitve in odgovornosti, hkrati pa 

moč oziroma oblast za izvedbo naloge (Černetič 2007, 302).  

V okviru projekta SiOK se poskuša ugotoviti, ali v združbi zaposleni prevzemajo odgovornost 

za rezultate svojega dela, imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje, razumejo 

svoje mesto v organizacijski shemi. Vodje sprejemajo odločitve pravočasno in spodbujajo 
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samostojnost zaposleni pri delu. Pristojnosti in odgovornosti so medsebojno uravnotežene na 

vseh nivojih in ni preveč hierarhičnih nivojev med vodstvom in operativnimi kadri (Černetič 

2007, 302). 

V namen izboljšanja stanja dimenzije organiziranja v okviru kulture in klime Mihalič (2007) 

priporoča uvedbo naslednjih ukrepov: 

- definirajte pristojnosti in odgovornosti vseh zaposlenih, 

- uvedite redno merjenje učinkovitosti procesov, 

- čim bolj povezujte posamezne organizacijske enote med seboj, 

- vzpostavite enakomerno porazdelitev odgovornosti v sistemu, 

- odpravite nepotrebno hierarhičnost v medsebojnih odnosih, 

- spodbujajte zaposlene k sprejemanju odgovornosti za svoje delo. 

2.3.2 Strokovna usposobljenost 

Usposabljanje je proces pridobivanja, razvijanja in izboljšanja tistih sposobnosti, veščin, 

navad in kompetenc zaposlenih, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in s tem doseganje 

ciljev podjetja. V širšem smislu zajema pojem usposabljanje tudi krajše izobraževalne procese 

in dejavnosti v organizacijah, ki jih označujemo kot priučevanje, uvajanje, prekvalifikacijo in 

poklicno rehabilitacijo. Dobro usposobljeni kadri so temeljni dejavnik razvoja, kakovosti, 

uspešnosti vsake organizacije, ne glede na to, ali je njena temeljna dejavnost proizvodnja ali 

opravljanje storitev (Wikipedia 2014)  

Znanje je ključni dejavnik konkurenčnosti, zato mu uspešna podjetja namenijo veliko 

pozornosti in sredstev. Združbe uporabljajo različne programe usposabljanja zaposlenih, 

poleg tega pa morajo zagotoviti prenos znanja med zaposlenimi. Tako so v to dimenzijo klime 

vključene trditve, da se zaposleni, ne glede na starost, delovno dobo in položaj, učijo od 

drugih, da so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo, in da se upošteva tudi želje 

zaposlenih (Černetič 2007, 302).  

Mihalič (2007) v namen izboljšanja stanja dimenzije strokovne usposobljenosti priporoča 

izvajanje nagrajevanja znanj, veščin in drugih kompetenc zaposlenih, usposabljanje 

zaposlenih za samostojno pridobivanje novih znanj, načrtno prenašanje znanj od neposrednih 

vodij na zaposlene. 

2.3.3 Odnos do kakovosti 

Kakovost je za podjetja ne le konkurenčna prednost, ampak vse bolj konkurenčna nujnost, saj 

trendi v svetu in zakonske zahteve določajo vse ostrejše kakovostne in ekološke kriterije 

(Černetič 2007, 299).   
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Kot pravi Zupan v Černetič (2007, 299): »Vse bolj se uveljavlja program celovitega 

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

zaposlene, ki lahko najbolj prispevajo k zagotavljanju kakovosti in odpravljanju napak.« 

Za konkurenčnost podjetja je nujna vpeljava standardov kakovosti, kot so npr. ISO standardi, 

EQA (Evropska nagrada za kakovost), zato se s to dimenzijo organizacijske klime poskuša 

ugotoviti, ali se zaposleni zavedajo, da so vpliven in odgovoren člen tako pri ravnanju z 

okoljem kot pri doseganju standardov kakovosti (Černetič 2007, 299). 

V namen izboljšanja stanja dimenzije odnosa do kakovosti Mihalič (2007, 82) priporoča 

uvedbo naslednjih ukrepov:  

- Določite jasna merila za doseganje kakovosti. 

- Uvedite nagrajevanja vseh nadpovprečnih dosežkov glede kakovosti. 

- Sistematično uvajajte standarde kakovosti na vseh področjih delovanja.  

- Stalno si prizadevajte za najvišjo kakovost. 

2.3.4 Poznavanje poslanstva, vizije in ciljev 

Poslanstvo opisuje namen oziroma smisel obstoja podjetja. Kot jedro identitete podjetja, kot 

osrednji temelj ravnanj podjetja in njegovih ljudi opredeljuje odgovornost podjetja do 

zaposlenih, vodstva, lastnikov, ustanoviteljev, uporabnikov in širše družbe. (Musek in Lešnik 

2006).  

Rozman (1993, po Černetič 2007, 301) pravi, da je vizija idealizirana, želena slika podjetja v 

prihodnosti. Njen namen je prikazati uresničljive sanje na eni strani, po drugi strani pa mora 

motivirati zaposlene v podjetju, da se bodo trudili za uresničitev teh sanj.  

Rozman (1993, po Černetič 2007, 301) meni, če zaposleni poznajo in sodelujejo pri 

postavljanju in uresničevanju ciljev, vizije, strategije in verjamejo v uspeh, da so pripravljeni 

dograjevati svoje znanje, spreminjati lastne in utečene načine razmišljanja ter obnašanja pri 

delu. 

Mihalič (2007, 79) v namen izboljšanja te dimenzije priporoča: 

- da vse cilje začnemo definirati tako, da jih bo lahko razumel vsakdo; 

- vizijo, strategijo, politiko in cilje določimo v pisni obliki ter vsakemu zaposlenemu 

izročimo proizvod; 

- skupaj z zaposlenimi oblikujte kratkoročne, srednjeročne in tudi dolgoročne cilje 

posameznika ter njegovega delovnega mesta. 

2.3.5 Pripadnost organizaciji 

Podjetje razmeroma težko najde sposobne zaposlene, prav tako jih težko zadrži. Zaposleni, ki 

imajo veliko znanja in v katere je podjetje veliko vlagalo, lahko v vsakem trenutku odidejo. S 
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seboj odnesejo znanje, informacije, včasih pa tudi posel in poslovne partnerje. Zato si morajo 

združbe zvestobo in pripadnost zaposlenih zaslužiti. Pomembno je, da zaposleni v podjetju 

najdejo svoj smisel in jim uspe zadovoljiti svoje potrebe in želje. Zaposleni, ki se veselijo 

prihoda na delo in so ponosni, da delajo v svojem podjetju, bodo tudi v času poslovnih težav 

stali podjetju ob strani in mu pomagali, s tem pa si bo združba pridobila tudi ugled v okolju 

(Zupan 2001, po Černetič 2007, 300–301). 

2.3.6 Razvoj kariere 

Greenhouse, Callanan in Kaplan (1995) kariero opredeljujejo kot vzorec delovnih izkušenj, ki 

usmerjajo človekovo življenje. Kariera ni le vertikalno napredovanje, je tudi posameznikovo 

napredovanje po horizontali in tako lahko pomeni tudi premik vstran ali celo navzdol.  

Podobno opredeljuje kariero tudi Brečko (2006), ki pravi, da gre pri tem za različne 

dejavnosti, ki vplivajo na smer, intenziteto in hitrost osebnega razvoja.  

Pri načrtovanju kariere je treba uskladiti cilje združbe in posameznika in upoštevati 

pričakovanja obeh. Sistematični razvoj kariere omogoča določanje ključnih kompetenc 

posameznikov, ki podjetju omogočajo doseganje večje konkurenčne prednosti, zaposlenim pa 

odkrivanje že izraženih, sposobnosti in tistih, ki jih za doseganje ciljev še potrebujejo 

(Gorišek 2001, po Černetič 2007, 304). 

Černetič (2007, 304) pravi, da nam ta dimenzija omogoča ugotavljanje zadovoljstva 

zaposlenih z osebnim razvojem, z možnostjo napredovanja oziroma sistemom napredovanja, 

ki naj bi omogočal, da najboljši zasedejo najboljša mesta. 

To dimenzijo, kot pravi Mihalič (2007, 84), lahko izboljšamo tako, da opredelimo jasna, 

objektivna in transparentna merila napredovanja, vzpostavimo tako vertikalno kot 

horizontalno napredovanje, vsako napredovanje vedno izvedimo v soglasju z zaposlenim. 

2.3.7 Inovativnost in iniciativnost 

V mednarodnem dokumentu o kakovosti poslovanje in izdelkov – ISO je med drugimi 

zapisano, da je inovativnost podlaga konkurenčnosti, kakovosti, življenja in preživetja – 

osebnega in narodnega. S to dimenzijo organizacijske klime ocenjujemo ozaveščenost 

zaposlenih o pomenu inovativnosti. Inovacije in inovativnost niso le stvar vodstva, ampak 

vseh zaposlenih v podjetju, zato naj bi predloge za izboljšave dajali vsi (Černetič 2007, 300). 

Likar in Križaj (2000, po Černetič 2007, 300) pravi: »Inovativnost je lastnost ljudi. Osnova za 

inovacijo je invencija. Invencija je vsaka nova zamisel, ki obeta korist; inovacija iz nje 

nastane, ko jo kdo razvije do popolne uporabnosti in ko jo poleg tega odjemalci sprejmejo, 

kupijo in uporabijo ter omogočijo avtorju, izdelovalcu in prodajalcu zaslužek, ker jo štejejo za 

koristno.« 
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Za izboljšanje te dimenzije, kot navaja Mihalič (2007, 90), je treba nagrajevati inovativnost in 

samoiniciativnost zaposlenih, spodbujati zaposlene k ustvarjalnemu razmišljanju, pohvaliti in 

nagraditi vse predloge za izboljšave, še posebej tiste, ki so dejansko primerne za uporabo v 

praksi. 

2.3.8 Notranji odnosi 

Način proizvodnje, ki ga uporabljamo danes, zahteva koordinirano delo večjega števila 

zaposlenih. Ta skupina zaposlenih oblikuje določene odnose, ko poskuša uresničiti zadane 

naloge. Zanimajo nas torej odnosi med zaposlenimi. Sodelovanje nastane, ko poskušajo 

zaposleni s skupnimi napori in medsebojno pomočjo doseči cilje, za katere so vsi enako 

zainteresirani. Sodelovanje temelji na zaupanju, odkritosti in zavzetosti za reševanje 

konfliktov. Lahko pa v podjetju prevlada tekmovalen odnos, ki je pogojen z nezaupanjem in 

govorjenjem o ljudeh za njihovim hrbtom. S to dimenzijo preučujemo tudi odnos med 

zaposlenimi in vodstvom. Dobro klimo bo torej ustvarilo sodelovanje zaposlenih in 

managementa, kjer bo delo podrejenih cenjeno, kjer si bodo medsebojno zaupali ter 

konstruktivno reševali konflikte (Černetič 2007, 302–303). 

V namen izboljšanja stanja dimenzije Černetič (2007, 85) priporoča uvedbo naslednjih 

ukrepov:  

- uvedba sankcioniranja vsakršnega nasilja,  

- zaposleni ne smejo občutiti hierarhičnosti v komunikaciji z vodji,  

- zaposleni ne smejo biti sankcionirani za odkrito podajanje mnenja. 

2.3.9 Notranje komuniciranje in informiranje 

Gruban (2002 po Černetič 2007, 303) razlaga razliko med notranjim komuniciranjem in 

informiranjem. Pravi, da »informiranje (še) ne pomeni komuniciranje. Medtem ko gre pri 

prvem zgolj za enosmerno posredovanje informacij, delegiranje z vrha, ki ne predvideva 

odziva, gre pri komuniciranju za aktivno udeležbo vseh v komunikaciji udeleženih strani.« 

Cilj komunikacije je graditev medsebojnih odnosov, ki krmilijo delo in uspešnost združbe. 

Zato je pomembna točnost oziroma manjša filtriranost komuniciranja v smeri od spodaj 

navzgor (Gruban 2002, po Černetič 2007, 304). 

Za izboljšanje notranjega komuniciranja in informiranja Mihalič (2007, 85) predlaga izvajanje 

redne in krajše dnevne in tedenske sestanke z namenom obojestranskega informiranja, načrtno 

odkrivanje napačnih informacij, preverjanje, ali so zaposleni informacije v celoti prejeli in ali 

so jih pravilno razumeli. 
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2.3.10 Motivacija in zavzetost 

Pojem motiviranja pogosto razumemo kot skrivnost – kot nekaj koristnega, podobnega 

čarovnemu prahu, ki ga potresemo po ljudeh, da nenadoma pridobijo moč in postanejo 

pripravljeni za ustvarjalno delo. V resnici pa je motivacija nenavadno preprost pojem, saj 

zadeva vprašanji, kako ravnati z ljudmi in kako doseči, da bi bili sami zadovoljni s svojim 

delom (Keenan 1995, 5). Heller in Hendle (Černetič 2007, 301) definirata motivacijo kot 

»voljo do dela«.   

Motivacija je vse tisto, kar pripelje do neke aktivnosti, kar to aktivnost usmerja in kar ji določi 

moč in trajanje. Zaposlene motivirajo številne potrebe, tako na delu kot v osebnem življenju. 

Prepoznavanje in zadovoljevanje potreb pripomore, da bodo zaposleni dali od sebe najboljše. 

S to dimenzijo organizacijske klime ugotavljamo zavzetost zaposlenih za svoje delo, 

zadovoljstvo z informiranostjo v združbi in pripravljenost zaposlenih na dodaten napor, kadar 

se ta pri delu zahteva (Černetič 2007, 301). 

2.3.11 Vodenje 

Boljša organizacijska klima je v združbah, kjer prevladuje demokratični stil vodenja, ki daje 

posamezniku možnost, da izraža svoje ideje in zamisli. Vodja zaposlenim daje občutek 

pomembnosti in zaupanja, zna ustvariti sproščene odnose, hkrati pa je tudi neizprosno 

zahteven glede izpolnitve konkretnih nalog. Podrejeni tedaj ve, da mora svoje naloge opraviti 

dobro, hkrati pa se počuti upoštevanega, zato naredi vse, da bo svoje delo opravil kar najbolje 

(Blaževič 2000, po Černetič 2007, 303). 

Za izboljšanje dimenzije vodenja Mihalič (2007, 81) priporoča vodenje s cilji in vodenje z 

razgledovanjem in poslušanjem, uvedbo sistema poslušanja navzdol in predlaganja navzgor, 

vodje naj zaposlene sproti in redno povratno informirajo o dosežkih, rezultatih dela, 

zadovoljstvu z njihovim delom in podobno. 

2.3.12 Nagrajevanje 

S to dimenzijo merimo, kako podjetje izpolnjuje pričakovanja zaposlenih glede nagrad za 

dobre rezultate, plač, ki naj bi bile vsaj enakovredne ravni plač na tržišču. Kriteriji za 

materialno nagrajevanje morajo biti jasni, znani in merljivi. Z nagrajevanjem odličnih in 

inovativnih delavcev pa se poleg materialnih oblik stimulacije podjetja poslužujejo tudi 

pohval in nagrad, po drugi strani pa graj ali kazni za slabo opravljeno delo (Černetič 2007, 

305).  

Lipičnik in Možina (1993, 47) pravita, da so eksperimenti dokazali, da pohvala in tudi graja 

navadno pozitivno učinkujeta na posameznikovo dejavnost, vendar je učinek graje manjši. To 

načelo pa ne velja pri vseh vrstah aktivnosti in pri vseh posameznikih.  
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Za izboljšanje te dimenzije Mihalič (2007, 88) priporoča, da opredelimo natančna in jasna 

merila nagrajevanja zaposlenih, da zagotovimo, da bodo kriteriji nagrajevanja povsem enaki 

za vse, da bodo dobro delo in nadpovprečni dosežki vedno nagrajeni. 

2.3.13 Zadovoljstvo pri delu 

Združbe želijo kar najbolje izkoristiti človekove zmogljivosti, kar jim prinaša ekonomsko 

korist. V ta namen poskušajo ustrezno urediti delo z ustvarjanjem ustreznih delovnih razmer, 

urejanjem delovnih mest, strojev, opreme, orodij in drugih pripomočkov za delo. Pri tem 

ločimo fizične razmere, kot so čistoča zraka, osvetljenost prostorov, zaščita pred hrupom ter 

tehnične razmere, ki so povezane z razporeditvijo delovnih sredstev ter na koncu še tudi 

ustrezne sanitarne razmere (Černetič 2007, 300). 

2.4 Spreminjanje organizacijske klime 

Osnovni predpogoj uvajanja sprememb temelji na pogoju preobrata zaposlenih tako v smislu 

reorganizacije kot modifikacije njihovega vedenja in s tem pripravljanja na uspešno 

prilagajanje ter pozitivno sprejemanje sprememb. To pa pogosto zahteva spremembo celotne 

korporativne kulture, kar je težje od uvedbe sprememb zgolj v strategiji, politiki, ciljih, 

sistemu inoviranja, kariernega razvoja, sistemu plač in vseh ostalih segmentih. Zavedajmo se, 

da je za vse to najprej potrebna sprememba vrednot, stališč, prepričanj in splošnega načina 

razmišljanja ter delovanja vseh zaposlenih v organizaciji. Pri izvedbi spreminjanja 

organizacijske kulture in klime je pomembna sama motiviranost za uvajanje sprememb in 

dovzetnost zanje, upanje na boljše pogoje in večjo učinkovitost, pripravljenost na izboljšanje 

medsebojnih odnosov, pričakovanje večjega zadovoljstva pri delu in pozitiven odnos do 

uvajalcev sprememb. Potrebna je torej sprememba mentalitete na nivoju celotnega poslovnega 

sistema, kar je najbolj zahtevno in dolgotrajno (Mihalič 2007, 73). 

Černetič (2007, 306) pravi, da je predpogoj za spreminjanje neustrezne klime njeno 

preučevanje. S preučevanjem klime mislimo na ugotavljanje že navedenih dimenzij klime, 

vzrokov in posledic, ki jih ima klima na vedenje ljudi. 

Lipičnik (1998, po Černetič 2007, 306) navaja dve pomembni vprašanji: Kako lahko 

spremenimo klimo? Kdo jo lahko spremeni? 

Spreminjanje klime lahko poteka na dva načina: nekontrolirano in direktno. Najpogosteje se 

klima spreminja nekontrolirano, nenadzorovano in sama od sebe. Spreminjanje klime na tak 

način povzroča nešteto vplivov iz okolja, tako bližnjega kot daljnega. Tako spreminjanje 

navadno ni skladno z željami vodilnih in lahko prinaša slabe posledice. Kot drugi način 

spreminjanja klime, poteka na osnovi navodil in ukazov, s katerimi podjetje skuša uravnati 

vedenje posameznika (Černetič 2007, 306–307). 
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Če poskušamo odgovoriti na vprašanje, kdo torej lahko spremeni klimo, lahko rečemo, da 

imajo managerji največ odgovornosti za nastajanje, spreminjanje ter uspešno uvajanje 

organizacijske klime. Najpomembnejša naloga managementa je določiti smer, v katero naj bi 

podjetje šlo, in pridobiti pripadnost zaposlenih, da bodo šli v isto smer. To je mogoče samo z 

jasno vizijo, s poslanstvom in strategijo (Černetič 2007, 307).  

 

Slika 2: Skrb in naloge vodij pri razvoju in spreminjanju organizacijske klime 

Vir: Mihalič 2007, 94 

Prva stvar, ki jo lahko naredimo, je, da raziščemo vzroke na nastanek trenutne klime. 

Pomislimo na življenjski stil, ki ga ponujamo zaposlenim. Vprašajmo jih po njihovih 

pričakovanjih, potrebah, vrednotah in specifičnih motivih, ki jih vodijo. Preučimo njihove 

dejanske spretnosti, sposobnosti in osebnostne lastnosti. Vprašajmo ljudi kaj jih moti, česa si 
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želijo, kaj bi bilo smiselno, da se vpelje in podobno. Nato poiščimo skupne imenovalce, 

izberimo najboljše predloge in jih implementirajmo (Petančič Barbara, 2009). 

Korak, ki sledi preučevanju klime, je namreč pripraviti ljudi, da sprejmejo spremembe. To je 

zahteven in dolgotrajen proces. Vsaka sprememba v ljudeh najprej povzroči upor. Vsi se 

upiramo spremembam, to je v naši naravi. Vztrajamo pri znanem, saj je varno, od nas ne terja 

napora reorganiziranja vzorcev navad, ne posega v dogajanja na mentalni in čustveni ravni 

(Petančič Barbara, 2009).  

Ključni dejavnik uspešnosti spreminjanja klime v želeno smer je popolna zavezanost vodstva, 

da se klima preoblikuje v ustreznejšo smer. Vodstvo je tisto, ki bo skrbelo, da bo projekt 

potekal brez večjih ovir in da bodo v njem aktivno sodelovali popolnoma vsi zaposleni. 

Pomemben del osveščanja zaposlenih o pomenu klime, ki je prav tako ključnega pomena za 

uspešno spreminjanje in razvoj želene klime, je izvedba izobraževanj vseh zaposlenih o klimi 

(Mihalič 2007, 76).  
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3 Zadovoljstvo zaposlenih 

Zadovoljstvo zaposlenih lahko strokovno definiramo kot izrazito pozitivno emocionalno 

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

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

mesta. Enostavneje, zadovoljstvo zaposlenih je občutek, ki preveva posameznika, na osnovi 

katerega se z veseljem odpravi na delo, se veseli novih delovnih izzivov, se rad vrača med 

sodelavce, se dobro počuti pri opravljanju dela in podobno (Mihalič 2008, 4). 

George in Jones pojmujeta zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu kot skupek prepričanj 

in občutij, ki jih imajo zaposleni o njihovi trenutni zaposlitvi. Samo zadovoljstvo pa naj bi 

nihalo glede osebnega prepričanja o delu, glede na mnenje sodelavcev in nadrejenih ter glede 

na delavčevo plačo (Cajnko in Di Grazia 2014). 

Hollenback in Wright sta opredelila zadovoljstvo zaposlenih pri delu kot prijeten občutek, ki 

ga posameznik zaznava na temelju izpolnitve njegovih pričakovanj, ki so povezane z delom. 

Omenjena opredelitev vsebuje tri vidike zadovoljstva pri delu: vrednost, pomembnost in 

zaznavanje ( Cajnko in Di Grazia 2014). 

Mihalič (2008, 4) meni, da so le zadovoljni zaposleni lahko pri delu učinkoviti in uspešni, 

zato je tudi vsaka organizacija lahko resnično učinkovita in uspešna le, če je v njej večina 

posameznikov zadovoljnih.  

E. Schein predpostavlja, da so učinkovito in uspešno delo ljudi, njihova zavezanost, zvestoba 

in navdušenje za organizacijo in njene cilje ter njihovo zadovoljstvo ob njihovem delu odvisni 

od dveh pogojev:  

- od stopnje zadovoljitve njihovih pričakovanj glede prispevanja in prejemanja v 

primerjavi s pričakovanji organizacije glede dajanja in dobivanja; 

- od narave tega, kar je dejansko izmenjanega: denar v zamenjavo za čas pri delu, 

zadovoljitev družabnih potreb in varnosti v zamenjavo za trdo delo in zvestobo, možnost 

za samopotrditev in izzivno delo v zamenjavo za visoko učinkovitost, visoko kakovost 

dela in ustvarjalne napore za dosego ciljev organizacije (Kralj 2003, 183). 

Zadovoljstvo naj bi bilo praviloma tem večje, čim pomembnejši je izpolnjen motiv tistega, ki 

ga doživlja. Zadovoljstvo in nezadovoljstvo sta dve skrajnosti ene lestvice (Lipičnik in 

Močnik 1993, 44). 

Stremeti je treba k temu, da bodo popolnoma vsi zaposleni pri delu čim bolj zadovoljni in celo 

srečni. V primeru, da bomo ta cilj omejili le na določen krog ali omejeno strukturo 

zaposlenih, potem se nam bo zgodilo, da na koncu ne bo zadovoljen nihče v organizaciji. 

Celostno upravljanje zadovoljstva zaposlenih je namreč pristop, pri katerem ne smemo delati 

nobenih razlik med zaposlenimi (Mihalič 2008, 12). 
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Slika 3: Model organizacijske kulture, organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih 

Vir: Schneider 1990, po Černetič 2007, 291 

Ravnanje z ljudmi pri delu določa organizacijsko klimo. Klima se nanaša na to, kako 

zaposleni v organizaciji interpretirajo delovno okolje. Interpretacija je do neke mere odvisna 

od posameznika, vendar skupni delovni pogoji vplivajo na oblikovanje podobnih zaznav, ki 

jih imajo zaposleni v podjetju. Zaposlovanje, nagrajevanje, kadrovanje, spodbujanje so 

dejavniki ravnanja z ljudmi pri delu, ki vplivajo na način, kako zaposleni interpretirajo 

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

Skratka, glede na model, tako družbene kot organizacijske kulture vplivajo na ravnanje z 

ljudmi pri delu v združbi. Ravnanje z ljudmi pri delu vpliva na organizacijsko klimo, dobra 

klima pa je predpogoj za zadovoljstvo zaposlenih (Černetič 2007, 291). 

3.1 Dejavniki zadovoljstva zaposlenih 

Na zadovoljstvo posameznika vplivajo različni dejavniki. Ti so vezani zlasti na sodelavce, 

fizične pogoje dela, možnosti strokovnega izobraževanja in osebnega razvoja, delovno okolje, 

nadrejene, plačo, načine dela in podobno (Mihalič 2008, 5).  

Različni avtorji so opredelili več različnih dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo 

posameznika pri delu. Tako je npr. Vroom (1964) naštel šest dejavnikov zadovoljstva pri 

delu, in sicer:  

- način vodenja, ki opredeljuje segment spoštovanja nadrejenih in sovplivanja na odločitve 

v organizaciji, 

- delovno skupino, ki opredeljuje medsebojne odnose v skupini, sprejemanje individualnih 

razlik in vključenost v skupino, 

- naravo dela, ki opredeljuje možnost izkazovanja znanja posameznika, delo kot tako, 

kontrolo nad delovnim procesom, 

- plačilo, ki opredeljuje vse oblike plačila in nagrajevanja za opravljeno delo,  

- možnost napredovanja, ki opredeljuje mobilnost v organizaciji in se ukvarja s problemom 

steklenega stropa,  

- delovni čas, ki opredeljuje urnik dela (Gorenak 2010, 27). 
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Svetlik (1998, 156) je združil dejavnike zadovoljstva pri delu v šest tematskih skupin.  

- v prvo skupino je postavil dejavnike, povezane z vsebino dela, to so učenje, strokovna 

rast, možnost izrabe znanja; 

- v drugo dejavnike, povezane s samostojnostjo pri delu, to so soodločanje, samostojno 

razporejanje delovnega časa in delovnih nalog; 

- v tretjo dejavnike, povezane s plačo, to so plačilo za delo, dodatki in ugodnosti;  

- v četrto dejavnike, povezane z vodenjem in organizacijo dela, to so stopnja nadzora, 

dajanje priznanj, pohval in kritike;  

- v peto dejavnike, povezane z odnosi pri delu, to so delovno vzdušje, timsko delo, 

komunikacijo med sodelavci in nadrejenimi,  

- v zadnjo šesto skupino pa dejavnike, povezane z razmerami pri delu, to so varnost, 

dejavniki okolja in fizično delo (Gorenak 2010, 27). 

3.2 Dejavniki nezadovoljstva zaposlenih 

Zaradi nezadovoljstva zaposlenih pri opravljanju njihovega dela lahko v podjetjih prihaja do 

nezaželenih posledic, kot so odpoved delovnega razmerja, odsotnost z dela, zamude pri 

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

vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih pri delu (Černetič 2007, 258). 

- Fluktuacija delavcev ali odhajanje delavcev: Delavci, ki so zadovoljni, bodo v manjši 

meri iskali ugodnejšo zaposlitev drugje in zapuščali svoja delovna mesta. 

- Odsotnost z dela: Nezadovoljni zaposleni večkrat izostajajo z dela, saj bo vsak izgovor 

dovolj dober, da se izogne situaciji, ki mu povzroča nezadovoljstvo ( Cajnko in Di Grazia 

2014). 

- Delovna uspešnost: Delovna uspešnost je vložek zaposlenega in je sestavljena iz 

posameznikovega znanja, usposobljenosti ter aktivnosti. Stopnja povezanosti med 

zadovoljstvom in delovno uspešnostjo je v veliki meri odvisna od zaposlenega in od 

njihovega delovnega okolja. To pomeni, da zadovoljen delavec ni nujno tudi zelo uspešen 

delavec. Od delovne uspešnosti zaposlenih je odvisna uspešnost organizacije. Zato 

morajo organizacije svojo pozornost posvečati znanju in sposobnostim zaposlenim z 

dobrim izborom zaposlenih pri zaposlovanju in njihovem izobraževanju, hkrati pa morajo 

težiti k čim večji stopnji motiviranosti zaposlenih (Lipičnik 1997, po Cajnko in Di Grazia 

2014, 154). 
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4 Raziskava organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v konkretnem primeru 

4.1 Kratka predstavitev podjetja 

Družba Eurel, d. o. o., je bila ustanovljena 26. marca 1992. Je izkušen, kredibilen in zanesljiv 

partner za brizganje in obdelavo estetskih delov iz plastike ter proizvodnjo izdelkov stikalne 

tehnike, elektromehanike, malih in velikih gospodinjskih aparatov, zlasti termičnih. Njihove 

storitve obsegajo celoten razvojni in proizvodni proces visokokakovostnih elementov, 

sklopov in naprav kot tudi celovitih končnih izdelkov. Filozofija podjetja je izvajati stalne 

izboljšave proizvodov in procesov preko najnovejših prejemov in orodij, s skupinskim delom 

graditi na sinergiji in multidisciplinarnih znanjih, spoštovati njihovo naravno in družbeno 

okolje. So družbeno odgovorno podjetje, saj poslujejo in proizvajajo ekološko (Eurel, b. l. ).   

Njihova vizija in poslanstvo je:  

- Postati prva izbira sistemskega dobavitelja večjim podjetje, ki potrebujejo razvoj in 

proizvodno elektromehaničnih in mehatroničnih elementov, sklopov in naprav, širok 

spekter industrijskih panog. 

- Ohraniti položaj skrbnega, odzivnega in zanesljivega dobavitelja našim kupcem ter utrditi 

zaupanje, ki nam ga izkazujejo. 

- Oblikovati procese tako, da vse stopnje sledijo visokim standardom kakovosti, 

ekonomičnosti in ekologije, ter hkrati ohranjati visoko dodano vrednost v sledenju »vitke 

proizvodnje«. 

- Proizvajati in dobavljati izdelke, ki jih odjemalec potrebuje, in to v želenih 

karakteristikah, v naročenih količinah in v želenih oziroma potrjenih dobavnih rokih. 

- Slediti trendom ekološkega in ekonomičnega poslovanja ter se truditi za nenehno 

izboljševanje odnosa do okolja (Eurel, b. l.). 

Podjetje je razvojni in proizvodni dobavitelj plastičnih delov in elektronskih komponent in 

naprav za širok spekter velikih podjetij priznanih blagovnih znamk, in sicer BSH (Bosch 

Siemens Hausgeräte), Neff, Erni, Gaggenau Industrie, Roto Frank. Leta 2003 so pridobili 

certifikat za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000. V letu 2011 so ponovno 

pridobili certifikat za sistem vodenja kakovosti, in sicer po ISO 9001:2008. Zaradi vedno 

večjih meril kakovosti na trgu ter varovanja okolja stremijo k standardu ISO 14001 za sistem 

ravnanja z okoljem in ISO/TS 16949 za sistem kakovosti na področju avtomobilske industrije 

(Eurel, b. l.). 
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4.2 Organizacijska struktura, zaposleni 

Podjetje ima danes 28 lastnikov, ki so prav tako ustanovitelji. Na vrhu organizacijske 

strukture je direktor podjetja. Sledijo mu vodja proizvodnje in informatike, vodja tehničnega 

sektorja, vodja proizvodnje plastičnih delov, vodja službe kakovosti in vodja prodaje. Njihovi 

partnerji so BSH – Bosch Siemens Hausgeräte, Neff, Erni, Gaggenau Industrie in Roto Frank. 

4.3 Analiza rezultatov raziskave 

Analiziranja podatkov smo se lotili po vsakem delu ankete posebej. Vsakega posebej smo 

grafično prikazali in ga opisali. Začeli smo z demografskimi podatki, nadaljevali z 

zadovoljstvom zaposlenih in na koncu obdelali še dimenzije organizacijske klime.  

4.3.1 Analiza rezultatov po demografskih podatkih 

 

Slika 4: Število anketirancev po spolu 

Slika 4 opredeljuje število anketirancev po spolu. Pri anketiranju je sodelovalo devetintrideset 

anketirank, kar predstavlja 70 % anketiranih, in sedemnajst anketirancev, kar predstavlja 30 % 

anketiranih.  
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Slika 5: Opredelitev starosti anketirancev 

Iz slike 5 je razvidna starostna opredelitev anketirancev. Največ anketirancev je starih od 30 

do 40 let, kar predstavlja 45 % vseh anketirancev. Sledijo anketiranci, ki sodijo v starostno 

skupino med 40 in 50 let; ti predstavljajo 29 % anketirancev. 14 % jih je starih do 30 let, 12 % 

pa nad 50 let. 

 

Slika 6: Anketiranci glede na staž v organizaciji 

Do 30 let –
14 %

Od 30 let do 

vključno 40 let –
45 %

Od 40 let do 

vključno 50 let –
29 %

Nad 20 let –
12 %

28 %

22 %

35 %

15 %

Do 2 leti

Od 2 leti do 5 let

Od 5 let do 10 let

Nad 20 let
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Na sliki 6 je prikazana razporeditev anketirancev glede na staž v organizaciji. Največ, kar 35 

% anketirancev, je v podjetju zaposlenih med pet in deset let. Sledijo jim tisti, ki so v podjetju 

zaposleni do dve leti; ti predstavljajo 28 % anketirancev. 22 % anketirancev je v podjetju 

zaposlenih od dve do pet let, 15 % anketiranih je zaposlenih nad 20 let. 

 

Slika 7: Razporeditev anketirancev glede na stopnjo izobrazbe 

Na sliki 7 je prikazana razporeditev stopnje izobrazbe anketirancev. Največ, 57 % 

anketirancev, ima končano srednjo šolo, poklicno šolo ima opravljeno 16 % anketirancev.       

9 % anketirancev ima opravljeno samo osnovno šolo, prav tako 9 % višjo šolo in ravno tako        

9 % anketirancev ima opravljeno visoko šolo ali več.  

Osnovna 

šola –
9 %

Poklicna šola –
16 %

Srednja šola –
57 %

Višja 
šola –
9 %

Visoka 

šola ali 
več –
9 %
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4.3.2 Analiza podatkov o zadovoljstvu zaposlenih 

 

Slika 8: Zadovoljstvo zaposlenih po posameznih dejavnikih 

Slika 8 prikazuje opredelitev zaposlenih glede na zadovoljstvo po posameznih dejavnikih. 24 

anketirancev je srednje zadovoljnih z delom, šestindvajset anketirancev je zadovoljnih, pet pa 

zelo zadovoljnih. Povprečna ocena je 3,7, kar pomeni, da so ljudje kar zadovoljni z delom, ki 

ga opravljajo.  

S stalnostjo zaposlitve je zelo nezadovoljna ena oseba. Nezadovoljnih je šest anketirancev, 

srednje zadovoljnih sedemnajst, zadovoljnih triindvajset in zelo zadovoljnih osem anketiranih. 

Torej lahko sklepamo, da so zaposleni dokaj zadovoljni do zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, 

saj je povprečna ocena 3,6.   

S statusom v podjetju je nezadovoljna ena oseba. Šestindvajset anketirancev je srednje 

zadovoljnih, prav toliko jih je zadovoljnih. Šest anketirancev je s svojim statusom v podjetju 

zelo zadovoljnih. Glede na rezultate in povprečno oceno, ki je 3,6, lahko rečemo, da so 

zaposleni zadovoljni s svojim statusom v podjetju.  

Z delovnimi pogoji so trije anketiranci zelo nezadovoljni, nezadovoljnih je 18 anketirancev, 

srednje zadovoljnih 29, zadovoljnih pa 5. Po tem in po povprečni oceni, ki je 2,7, sklepamo, 

da zaposleni niso najbolj zadovoljni z delovnimi pogoji in da bi jih bilo treba izboljšati. 

S sodelavci in sodelavkami so srednje zadovoljni trije anketiranci, šestindvajset anketirancev 

je zadovoljnih in triindvajset zelo zadovoljnih. Povprečna ocena znaša 4,3, kar pomeni, da so 

zaposleni s sodelavci zadovoljni do zelo zadovoljni. 
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Z neposredno nadrejenim sta dva anketiranca zelo nezadovoljna, eden je nezadovoljen, 

dvajset jih je srednje zadovoljnih ter trideset zadovoljnih. Zelo zadovoljna sta dva 

anketiranca. Po rezultatih in povprečni oceni, ki je 3,5, lahko sklepamo, da so zaposleni 

zadovoljni z neposredno nadrejenimi.  

Z vodstvom podjetja sta zelo nezadovoljna dva anketiranca, sedem jih je nezadovoljnih, 

dvaindvajset srednje zadovoljnih, dvajset zadovoljnih in trije zelo zadovoljni. Glede na 

rezultate in povprečno oceno, ki znaša 3,3, lahko rečemo, da so zaposleni srednje zadovoljni 

do zadovoljni z vodstvom podjetja.  

S plačo so nezadovoljni trije anketiranci, osemnajst anketirancev je nezadovoljnih, trideset 

srednje zadovoljnih in štirje anketiranci so zadovoljni. Glede na rezultate in povprečno oceno, 

ki znaša 2,6, lahko rečemo, da zaposleni niso najbolj zadovoljni s svojimi plačami. 

Štirje anketiranci so obkrožili, da so zelo nezadovoljni z možnostmi za napredovanje, petnajst 

jih je nezadovoljnih, petindvajset srednje zadovoljnih in enajst zadovoljnih. Povprečna ocena 

znaša 2,8. Sklepamo lahko, da so zaposleni srednje zadovoljni z možnostmi za napredovanje.  

Z možnostmi za izobraževanje je zelo nezadovoljnih sedem anketirancev, dvajset jih je 

nezadovoljnih, štiriindvajset srednje zadovoljnih, štirje anketiranci pa so zadovoljni. Glede na 

rezultate in glede na povprečno oceno, ki znaša 2,6, lahko sklepamo, da zaposleni niso najbolj 

zadovoljni z možnostmi za izobraževanje. 

Na koncu me je zanimalo, kako so zaposleni zadovoljni z delovnim časom. Pet anketirancev 

je nezadovoljnih, trinajst jih je srednje zadovoljnih, petindvajset zadovoljnih in dvanajst zelo 

zadovoljnih. Prav tako je dobra povprečna ocena, ki znaša 3,8, po čemer lahko sklepamo, da 

so zaposleni z delovnim časom dokaj zadovoljni. 
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4.3.3 Analiza rezultatov po dimenzijah organizacijske klime 

 

Slika 9: Notranji odnosi v izbranem podjetju 

Slika 9 prikazuje notranje odnose v izbranem podjetju. S povprečno oceno 3,8 so se večinoma 

strinjali, da si med seboj zaupajo. S povprečno oceno 3,6 so mnenja, da so odnosi med 

zaposlenimi dobri. S povprečno oceno 3,2 so bili neopredeljeni, da medsebojne konflikte 

rešujejo v skupno korist, ter prav tako s povprečno oceno 3,2, da cenijo delo svojih 

sodelavcev.  

 

Slika 10: Pripadnost organizaciji 

Slika 10 prikazuje pripadnost zaposlenih do organizacije, v kateri so zaposleni. S povprečno 

oceno 3,3 so bili neopredeljeni glede dejstev, ali so veseli in ponosni, da so zaposleni v tem 

podjetju. Večinoma so se strinjali ali bili neopredeljeni, da v službo prihajajo radi, kar je 

vidno iz povprečne ocene 3,6. Anketirani so bili neopredeljeni glede tega, ali o podjetju 

govorijo pozitivno ali ne; povprečna ocena pri tem vprašanju je 3,1. Prav tako so bili 

neopredeljeni oziroma so se delno strinjali, da je zaposlitev v izbranem podjetju varna in 

zagotovljena, kar je razvidno iz povprečne ocene, ki je 2,6.  

2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9

Sodelavci drug drugemo zaupamo.

Odnosi med zaposlenimi so dobri.

Medsebojne konflikte rešujemo v skupno korist.

V našem podjetju cenimo delo svojih sodelavcev.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Vesel/a in ponosen/a sem, da sem zaposlena v tem 

podjetju.

Rad/a prihajam v službo.

Zaposleni o podjetju govorimo pozitivno.

Zaposlitev je varna in zagotovljena. 
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Slika 11: Notranje komuniciranje in informiranje v izbranem podjetju 

Iz slike 11 je razviden način komuniciranja in informiranja v izbranem podjetju. S povprečno 

oceno 2 so se anketiranci delno strinjali, da imajo sestanke dovolj redno. Prav tako so se le 

delno strinjali (povprečna ocena 2,1), da so dovolj obveščeni, kaj se dogaja v drugih enotah. 

Iz tega je razvidno, da bi se lahko podjetje bolj potrudilo in večkrat organiziralo sestanke , 

prav tako bi lahko potrudili, da bi bilo informiranje med enotami boljše. S povprečno oceno 3 

so bili neopredeljeni glede tega, ali dobijo dovolj informacij za dobro opravljanje njihovega 

dela. S povprečno oceno 3,5 so bili nekateri anketiranci neopredeljeni, nekateri pa so se 

večinoma strinjali s tem, da se vodje in sodelavci med seboj pogovarjajo sproščeno in 

prijateljsko. 

 

Slika 12: Organiziranost v izbranem podjetju 

Organiziranost v izbranem podjetju prikazuje slika 12. S povprečno oceno 3,7 se je večina 

anketirancev strinjala, da je delitev dela jasna in da vsak od njih pozna svoje naloge in 

odgovornosti. S povprečno oceno 2,7 pa so anketiranci ostali neopredeljeni, ali se odločitve 

vodij sprejemajo pravočasno, da jim organizacija in koordinacija dela v podjetju ne 

povzročata težav in da je med posameznimi organizacijskimi deli veliko sodelovanja.  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Sestanke imamo dovolj redno.

Dovolj smo obveščeni, kaj se dogaja v drugih 
enotah.

Dobimo dovolj informacij za dobro opravljanje 

našega dela.

Vodje in sodelavci se med seboj pogovarjamo 

sproščeno, prijateljsko. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Delitev dela je jasna, vsak od nas pozna svoje 

naloge in odgovornosti.

Odločitve vodij se sprejemajo pravočasno.

Organizacija in koordinacija dela nam v podjetju 

ne povzročata problemov.

Med posameznimi organizacijskimi deli je veliko 

sodelovanja.
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Slika 13: Učenje in strokovna usposobljenost 

Slika 15 prikazuje opredelitev anketirancev glede učenja in strokovne usposobljenosti v 

izbranem podjetju. S povprečno oceno 3 so anketiranci ostali neopredeljeni glede na to, ali je 

strokovnost v izbranem podjetju najpomembnejše merilo pri sprejemanju novih delavcev in 

napredovanju. Večinoma se strinjajo, da se zaposleni učijo eden od drugega, kar nakazuje 

povprečna ocena 4,2. S povprečno oceno 3,3 so neopredeljeni glede tega, če imajo v podjetju 

dovolj ključnih kadrov, katerih znanja in sposobnosti omogočajo uspešno vodenje podjetja. 

Prav tako so bili neopredeljeni pri trditvi, da jim podjetje nudi potrebno usposabljanje za 

dobro opravljanje dela. 

 

Slika 14: Poznavanje poslanstva, vizije ter ciljev podjetja 

Slika 14 prikazuje poznavanje poslanstva, vizije ter ciljev. S povprečno oceno 3,5 so bili 

nekateri anketiranci neopredeljeni, nekateri pa so se večinoma strinjali, da so cilji, ki jih 

morajo doseči, realni. Bolj neopredeljeni so bili pri trditvi, da zaposleni cilje podjetja 

sprejemajo za svoje, kar nakazuje povprečna ocena 3,4. S povprečno oceno 2,7 so bili prav 

tako neopredeljeni glede tega, ali pri zastavljanju ciljev sodelujejo z vodji ali ne. Večina 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Strokovnost je pri nas najpomembnejše merilo pri 
sprejemanju novih delavcev in/ali napredovanju.

Zaposleni se učimo drug od drugega. 

V podjetju imamo dovolj ključnih kadrov, katerih 
znanja in sposobnosti omogočajo uspešno 

vodenje podjetja.

Podjetje nudi zaposlenim potrebno usposabljanje 

za dobro opravljanje dela. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Cilji, ki jih moramo doseči, so realni. 

Zaposleni cilje podjetja sprejemamo za svoje.

Zaposleni poleg vodij sodelujemo pri zastavljanju 

ciljev.

Naše podjetje ima jasno oblikovano poslanstvo 
(razlog za dolgoročni obstoj in delovanje).
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anketirancev se strinja, da ima njihovo podjetje jasno oblikovano poslanstvo, kar nakazuje 

povprečna ocena 3,8.   

 

Slika 15: Motivacija in zavzetost v izbranem podjetju 

Slika 15 prikazuje motivacijo in zavzetost zaposlenih v podjetju. S povprečno oceno 2,2 so se 

anketiranci delno strinjali s tem, da v podjetju opazijo in pohvalijo dobrega delavca, kar je 

zelo pomembno, saj je motiviran delavec boljši in uspešnejši kot tisti, ki ga nihče ne pohvali, 

motivira. S povprečno oceno 4,1 so se anketiranci večinoma strinjali s tem, da so zaposleni 

pripravljeni na dodaten napor, kadar se to zahteva, in da so zavzeti za svoje delo. 

Neopredeljeni, s povprečno oceno 3,4, pa so bili pri trditvi, da jim vodja na poučen način 

pove, če pri delu naredijo napako, kako delati, da se napaka ne bi ponovila.  

 

Slika 16: Nagrajevanje in ocenjevanje 

Iz slike 16 je razvidno, da sta nagrajevanje in ocenjevanje v izbranem podjetju slabo razvita, 

kar kažejo slabe povprečne ocene. Iz grafa je razvidno, da se anketiranci le delno strinjajo s 

tem, da v podjetju nagrajujejo zaposlene glede na njihov dosežek, da so tisti, ki so bolj 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

V podjetju opazijo in pohvalijo dobrega delavca.

Zaposleni smo pripravljeni na dodaten napor, 

kadar se to zahteva.

Zaposleni smo zavzeti za svoje delo.

Če pri delu naredim napako, mi vodja na poučen 
način pove, kako delati, da se napaka ne bi 

ponovila.

1,85 1,9 1,95 2 2,05 2,1 2,15 2,2 2,25 2,3 2,35

V podjetju nagrajujejo zaposlene glede na njihov 

dejanski dosežek.

Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, so tudi 

ustrezno stimulirani. 

Zaposleni od svojih vodij pričakujejo, da jih bodo 
ocenjevali. 

Ocenjevanje dela v podjetju je pravično.
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obremenjeni z delom, tudi ustrezno stimulirani, kar nakazujeta povprečni oceni 2 in 2,1. S 

povprečno oceno 2,3 so se anketiranci delno strinjali s tem, da od vodij pričakujejo, da jih 

bodo ocenjevali in da je ocenjevanje v podjetju pravično. 

 

Slika 17: Napredovanje v izbranem podjetju 

Slika 17 prikazuje, kakšne možnosti za napredovanje imajo zaposleni v podjetju. S povprečno 

oceno 2,3 so se anketiranci le delno strinjali s tem, da imajo na vseh nivojih realne možnosti 

za napredovanje. Prav tako se delno strinjajo s tem, da so kriteriji za napredovanje jasni vsem 

zaposlenim, kar nam nakazuje povprečna ocena 2,2. Anketiranci so bili neopredeljeni pri 

trditvi, da napredujejo sposobni in da odločajo dobri rezultati, kar nakazujeta povprečni oceni 

2,6 in 2,8. 

4.4 Preverjanje postavljenih hipotez 

H1: Zaposleni so pri opravljanju svojega dela zadovoljni. 

Iz rezultatov raziskave lahko ugotovimo, da so zaposleni pri opravljanju svojega dela, 

zadovoljni. Kljub zadovoljnim zaposlenim pa bi lahko določene stvari izboljšali, predvsem na 

področju delovnih pogojev, možnostih za napredovanje in izobraževanje. Prav tako so 

zaposleni prej nezadovoljni kot zadovoljni s plačo, ki jo dobivajo za opravljeno delo.  

H2: V organizaciji prevladuje ustrezna klima.  

Po opravljeni raziskavi lahko rečemo, da v organizaciji prevladuje ustrezna klima, vendar bi 

bil kljub temu potrebnih nekaj izboljšav pri nekaterih dimenzijah, kot so nagrajevanje, 

ocenjevanje in napredovanje, morda tudi pri organiziranosti in notranjemu komuniciranju.  

4.5 Predlogi in ideji za izboljšavo 

Glede na rezultate raziskave trdimo, da je klima v podjetju le delno ustrezna, saj so se 

anketiranci z določenimi trditvami strinjali, določenimi pa ne.  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Zaposleni na vseh nivojih imajo realne možnosti 
za napredovanje.

Kriteriji za napredovanje so jasni vsem 

zaposlenim. 

Napredujejo sposobni. 

Odločajo dobri rezultati.
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Strinjali so se z naslednjimi dimenzijami in trditvami:  

- Notranji odnosi: Sodelavci si med seboj zaupajo. Odnosi med zaposlenimi so dobri. 

Medsebojne konflikte rešujejo v skupno korist. V podjetju cenijo delo svojih sodelavcev.  

- Pripadnost organizaciji: Anketiranci so veseli in ponosni, da so zaposleni v tem podjetju 

in radi prihajajo v službo. Zaposleni o podjetju govorijo pozitivno. Ne strinjajo pa se s 

trditvijo, da je zaposlitev varna in zagotovljena.  

- Učenje in strokovna usposobljenost: Strokovnost je najpomembnejše merilo pri 

sprejemanju novih sodelavcev in pri napredovanju, zaposleni se drug od drugega učijo. V 

podjetju imajo dovolj ključnih kadrov, katerih znanja in sposobnosti omogočajo uspešno 

vodenje podjetja. Podjetje bi lahko nudilo nekaj več možnosti usposabljanja za boljše 

oziroma dobro opravljanje dela.  

- Poznavanje poslanstva: Cilji, ki jih morajo doseči, so realni in jih zaposleni sprejemajo za 

svoje, mogoče bi bilo potrebnega več sodelovanja med zaposlenimi in vodji le-teh. 

Podjetje ima jasno oblikovano poslanstvo. 

- Motivacija in zavzetost: Zaposleni so pripravljeni na dodaten napor, kadar se to od njih 

pričakuje, so zavzeti za svoje delo, vendar v podjetju redko pohvalijo in opazijo dobrega 

delavca. Mislimo, da se tukaj kaže potreba po motiviranju, saj kot pravi Keenan (1996): 

»Motiviranost je za učinkovito storilnost bistvenega pomena.« Če pri delu naredijo 

napako, jim vodja na poučen način pove, kako delati, da se napaka ne ponovi. 

 

Izboljšave pa so potrebne pri naslednjih dimenzijah. 

- Organiziranost: pri tej dimenziji je delitev dela jasna in vsak pozna svoje naloge in 

odgovornosti, vendar imajo težave s tem, da se odločitve vodij ne sprejemajo vedno 

pravočasno, in to lahko privede do dodatnih stroškov. Prav tako se ne strinjajo s tem, da 

jim organizacija in koordinacija ne povzročata nobenih problemov in da je med 

posameznimi organizacijskimi deli dovolj sodelovanja. To pomeni, da je treba 

organizirati več sodelovanja med različnimi enotami in razmisliti o boljši organizaciji 

dela, kar je ena najpomembnejših stvari uspešnega podjetja. 

- Nagrajevanje in ocenjevanje: Ta dimenzija je v podjetju slabo razvita, saj se delavci le 

delno strinjajo, da v podjetju nagrajujejo zaposlene glede na njihov dosežek, da so tisti, ki 

so bolj obremenjeni, tudi ustrezno stimulirani, in da je ocenjevanje dela pravično. Prav 

tako se delno strinjajo s tem, da od svojih vodij pričakujejo, da jih bodo ocenjevali.  

- Napredovanje: Anketiranci se le delno strinjajo, da imajo zaposleni na vseh nivojih realne 

možnosti za napredovanje in da so kriteriji za napredovanje jasni vsem zaposlenim. Prav 

tako so neodločeni glede na to, ali napredujejo sposobni delavci in ali odločajo dobri 

rezultati. Veliko je nejasnosti, zato se bi moralo podjetje potruditi, razčistiti in postaviti 

nekakšne kriterije, pravila napredovanja in s tem tudi ocenjevanja, kar pa smo že omenili 

v prejšnji točki.  
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5 Sklep 

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov uspešnosti podjetja so zadovoljni zaposleni in 

dobra organizacijska klima. Bolj kot so zaposleni zadovoljni, uspešnejši in učinkovitejši so  

pri svojem delu. Le motiviran delavec je lahko uspešen delavec. Motivirani delavci so bolj 

predani svojemu delu, službi in podjetju, v katerem delajo. Zaposleni in njihovi medsebojni 

odnosi postajajo ključna konkurenčna prednost.  

V najbolj splošnem smislu nam organizacijska klima predstavlja imenovano organizacijsko 

razpoloženje, ki pa se odraža v načinu delovanja organizacije, v splošnem vzdušju ter načinu 

vedenja posameznikov v organizaciji. To organizacijsko razpoloženje je v določeni obliki 

prisotno v vsakem poslovnem sistemu in v vsaki organizaciji ter je integrirano v vse procese, 

zaposlene, postopke in podobno. Osnovni skupni namen organizacijske klime je celostni 

razvoj in usmerjanje celostnega poslovnega sistema ter vseh njegovih članov v želeno smer  

(Wikipedia 2014). 

Za raziskavo smo izbrali domače proizvodno podjetje, ki ima okoli dvesto zaposlenih. Nudijo 

storitve od ideje pa vse do končnega proizvoda. Njihova specialnost je brizganje in obdelava 

preciznih in estetskih delov iz plastike. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1992. 

V diplomski nalogi smo raziskali in proučili organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih. 

Posvetili smo se organizacijski klimi, pojasnili, kaj je organizacijska klima in kako jo merimo. 

Proučili smo dimenzije organizacijske klime, opredelili pojem zadovoljstvo zaposlenih, 

dejavnike za zadovoljstvo in nezadovoljstvo zaposlenih. Ugotovili smo, da so v izbranem 

proizvodnem podjetju zaposleni zadovoljni, vendar so na področju delovnih pogojev, 

možnosti za izobraževanje in napredovanje potrebne izboljšave. Ugotovili smo, da so 

dimenzije med seboj soodvisne oziroma se med seboj prepletajo. Prav tako smo ugotovili, da 

je motiviranje zaposlenih v današnjih časih nujno potrebno. Motivirani zaposleni so 

predpogoj za doseganje ciljev vsake organizacije, produktivnosti ter rast organizacije kot 

celote. 

Vodstvu podjetja bi predlagali, naj čim bolj povezujejo posamezne organizacijske enote med 

seboj, saj bodo tako izboljšali komunikacijo med enotami in posledično tudi organizacijo 

dela. Predlagamo, da začne podjetje uvajati predloge zaposlenih oziroma vključevati 

zaposlene pri zastavljanju ciljev za prihodnost, saj bodo zaposleni čutili večjo vključenost, 

pripadnost in zadovoljstvo. Sistem nagrajevanja je treba povezati s sistemom ocenjevanja 

zaposlenih, sistemom izobraževanja in sistemom napredovanja. Dobro delo in nadpovprečni 

dosežki bi morali biti vedno nagrajeni. Zaposlene bi bilo treba spodbujati in usposabljati za 

samostojno pridobivanje znanja, spodbujati medsebojno izmenjavo znanja med sodelavci in 

njihovimi nadrejenimi.  
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anonimna, rezultati pa bodo namenjeni izključno za potrebe diplomske naloge. Hvala za Vaše 

sodelovanje in za iskrenost. 

 

Novake, 30. 6. 2014                                                                                               Bojana Kodrič 

 

 

PODATKI O ANKETIRANCU 

1. SPOL 

1. Moški. 

2. Ženski. 

 

2. STAROST  

1. Do 30 let.                                              3. Od 40 let do vključno 50 let. 

2. Od 30 let do vključno 40 let.                  4. Nad 50 let. 

 

3. STAŽ V PODJETJU 

1. Do 2 leti                    3. Od 5 let do 10 let.           5. Nad 20 let. 

2. Od 2 let do 5 let        4. Od 10 let do 20 let. 

 

4. POKLICNA IZOBRAZBA 

1. Osnovna šola.            4. Višja šola. 

2. Poklicna šola.            5. Visoka šola ali več. 

3. Srednja šola. 
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5. ZADOVOLJSTVO PRI DELU 

 

Naslednja vprašanja se nanašajo na doživljanje vašega osebnega zadovoljstva pri 

delu. Obkrožite eno številko glede na naslednjo lestvico:  

 

 

           1                            2                               3                              4                               5 

Zelo nezadovoljen. Nezadovoljen.  Srednje zadovoljen.   Zadovoljen.        Zelo zadovoljen. 

 

 

 

          KAKO STE ZADOVOLJNI … 

1.                                                       … z delom? 1 2 3 4 5 

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

3. …s statusom v podjetju? 1 2 3 4 5 

4. …z delovnimi pogoji (oprema, zračenje, čistoča)? 1 2 3 4 5 

5. …s sodelavci oz. sodelavkami? 1 2 3 4 5 

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

7. … z vodstvom podjetja? 1 2 3 4 5 

8. … s plačo? 1 2 3 4 5 

9. … z možnostmi za napredovanje? 1 2 3 4 5 

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

11. …z delovnim časom? 1 2 3 4 5 
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Prosim, da v nadaljevanju izrazite svoje strinjanje oziroma nestrinjanje z naslednjimi 

trditvami in obkrožite eno številko od 1 do 5.  

 

      1                                 2                         3                                 4                                 5 

  Sploh se                   Delno se          Niti da niti ne.             Večinoma se          Popolnoma 

ne strinjam.               strinjam.                                                Strinjam.              se strinjam. 

 

6. NOTRANJI ODNOSI 

1. Sodelavci drug drugemu zaupamo. 1 2 3 4 5 

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

3.  Medsebojne konflikte rešujemo v skupno korist. 1 2 3 4 5 

4. V našem podjetju cenimo delo svojih sodelavcev. 1 2 3 4 5 

 

7. PRIPADNOST ORGANIZACIJI 

1. Vesel/a in ponosen/na sem, da sem zaposlena v tem podjetju. 1 2 3 4 5 

2. Rad/a prihajam v službo.  1 2 3 4 5 

3. Zaposleni o podjetju govorimo pozitivno. 1 2 3 4 5 

4. Zaposlitev je varna in zagotovljena. 1 2 3 4 5 

 

8. NOTRANJE KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE 

1. Sestanke imamo dovolj redno. 1 2 3 4 5 

2. Dovolj smo obveščeni, kaj se dogaja v drugih enotah. 1 2 3 4 5 

3. Dobimo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela. 1 2 3 4 5 

4. Vodje in sodelavci se med seboj pogovarjamo sproščeno, 
prijateljsko.  

1 2 3 4 5 

 

9. ORGANIZIRANOST 

1. Delitev dela je jasna, vsak od nas pozna svoje naloge in 

odgovornosti. 

1 2 3 4 5 

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

3. Organizacija in koordinacija dela nam v podjetju ne povzročata 

problemov. 

1 2 3 4 5 

4. Med posameznimi organizacijskimi deli (procesi, oddelki, 

službe) je veliko sodelovanja. 
1 2 3 4 5 

 

10. UČENJE IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST 

1. Strokovnost je pri nas najpomembnejše merilo pri sprejemanju 
novih delavcev in/ali napredovanju. 

1 2 3 4 5 

2. Zaposleni se učimo drug od drugega.  1 2 3 4 5 

3. V podjetju imamo dovolj ključnih kadrov, katerih znanja in 
sposobnosti omogočajo uspešno vodenje podjetja. 

1 2 3 4 5 

4. Podjetje nudi zaposlenim potrebno usposabljanje za dobro 

upravljanje dela.  

1 2 3 4 5 

  

 

 



Priloga 1 

 

 

 

      1                                 2                           3                                 4                                5 

  Sploh se                    Delno se          Niti da niti ne.             Večinoma se          Popolnoma 

ne strinjam.                strinjam.                                                strinjam.              se strinjam. 

 

11. POZNAVANJE POSLANSTVA, VIZIJE TER CILJEV 

1. Cilji, ki jih moramo doseči, so realni. 1 2 3 4 5 

2. Zaposleni cilje podjetja sprejemamo za svoje. 1 2 3 4 5 

3. Zaposleni, poleg vodij, sodelujemo pri zastavljanju ciljev. 1 2 3 4 5 

4. Naše podjetje ima jasno oblikovano poslanstvo (razlog za 
dolgoročni obstoj in delovanje). 

1 2 3 4 5 

 

12. MOTIVACIJA IN ZAVZETOST 

1. V podjetju opazijo in pohvalijo dobrega delavca. 1 2 3 4 5 

2. Zaposleni smo pripravljeni na dodaten napor kadar se to zahteva. 1 2 3 4 5 

3. Zaposleni smo zavzeti za svoje delo. 1 2 3 4 5 

4. Če pri delu naredim napako, mi vodja na poučen način pove, 
kako delati, da se napaka ne bi ponovila. 

1 2 3 4 5 

 

13. NAGRAJEVANJE IN OCENJEVANJE 

1. V podjetju nagrajujejo zaposlene glede na njihov dejanski 

dosežek. 
1 2 3 4 5 

2. Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, so tudi ustrezno 

stimulirani. 

1 2 3 4 5 

3. Zaposleni od svojih vodij pričakujejo, da jih bodo ocenjevali.  1 2 3 4 5 

4. Ocenjevanje dela je v podjetju pravično. 1 2 3 4 5 

 

 

14. NAPREDOVANJE 

1. Zaposleni na vseh nivojih imajo realne možnosti za 
napredovanje. 

1 2 3 4 5 

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

3. Napredujejo sposobni.  1 2 3 4 5 

4. Odločajo dobri delovni rezultati. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

HVALA ZA VAŠE SODELOVANJE! 

 


