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POVZETEK 
 

Diplomska naloga obravnava dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji.  
Prvi del opredeljuje teoretičen pogled na organizacijsko kulturo, klimo, komuniciranje in 
samo zadovoljstvo zaposlenih. Poudarjen je njihov pomen, saj lahko podjetje s pravilno 
interpretacijo in razumevanjem teh pojmov dosega uspešne poslovne izide. Tega se zavedajo 
tudi v podjetju Kračun, d. o. o., ki se ukvarjajo s štirimi različnimi dejavnostmi. Dokaj mlado 
podjetje je pri tem zelo uspešno, vendar se želi še razvijati. Kračun, d. o. o. v ospredje 
postavlja svoje stranke, investitorje in zaposlene. V nalogi sem se opredelila na zaposlene in v 
drugem delu prikazala analizo njihovega zadovoljstva. Iz nje je razvidno, da sta zadovoljstvo 
in pripadnost zaposlenih pomembna dejavnika v podjetju. 
 
Ključne besede: organizacijska kultura, organizacijska klima, komuniciranje, zadovoljstvo pri 
delu, pripadnost organizaciji, uspešnost podjetja. 
 
 

SUMMARY 
 
My diploma paper discusses the factors that have an impact on employee contentment in the 
organization. The first part defines the theoretical view of organizational culture, climate, 
communication and employee contentment. It emphasizes their importance, pointing out that 
correct interpretation and understanding of them contributes to more successful business 
results. The company Kračun is aware of this fact, therefore it is engaged in four different 
activities. The rather young company does that very successfully, but still wants to improve. 
They centre on their customers, investors and employees. I focused on employees and 
presented the analysis of their contentment in the second part of the paper. My conclusion 
shows clearly that employee contentment and commitment are very important elements in the 
company.  
 
Key words: organizational culture, organizational climate, communication, contentment at 
work, organizational commitment, company success. 
 
UDK: 658.3(043.2)
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1 UVOD 
 
 
1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

 
V današnjem svetu hitrega napredka se ljudje hitro naveličajo vsakdanjosti, vedno znova 
iščejo drugačnost, željni so novosti in izzivov. Temu pa se morajo, če želijo svojim strankam 
ustreči, nenehno prilagajati tudi poslovneži, ki na trg prinašajo novosti. To za sabo prinaša 
mnogo mobilnosti, fleksibilnosti, hitrega reagiranja in odločanja, odrekanja, tveganja, stresa 
in ne nazadnje tudi izzivov. »Če hočeš biti vedno in, moraš slediti trendom,« pogostokrat 
pravijo. S tem se strinjam tudi jaz, saj te drugače lahko povozi čas in prej ali slej postaneš 
odpisan, pozabljen. Pri vse večjem usmerjanju v zadovoljevanje strank pa mnogi velikokrat 
pozabljajo na zadovoljstvo zaposlenih.  
 
Lipičnik (2005, 198) meni, da organizacijska klima zajema tiste značilnosti, ki vplivajo na 
vedenje ljudi v organizaciji in zaradi katerih se organizacije med seboj razlikujejo. Možno jo 
je označiti tudi kot vzdušje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih 
dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti iz širšega in ožjega okolja. Organizacijska klima vpliva 
na obnašanje ljudi in uporabo njihovih zmogljivosti. Zato menim, da je potrebno najprej 
ugotoviti trenutno situacijo organizacijske klime, značilnosti, ki vplivajo na vedenje 
zaposlenih, in šele na podlagi dobljenih rezultatov iskati predloge ter ukrepati. 
 
Prav tako se mi zdi pomembno raziskati, v kakšni meri se zaposleni najdejo v razsežnostih, ki 
jih navaja Jakopec (2007, 33–34). Ta pravi, da je delovno zadovoljstvo odvisno od tega, 
koliko svojih sposobnosti in spretnosti lahko pokažemo in uporabimo, koliko se lahko 
poistovetimo z nalogami, ki jih opravljamo, kako pomembno delo opravljamo, koliko smo pri 
tem avtonomni in koliko povratnih informacij dobimo.  
 
Vsak posameznik ima osebne cilje, ki se skladajo s cilji organizacije, v kateri so zaposleni. Pri 
izpolnjevanju teh pa je ključen način, kako jih doseči ter za kakšno ceno. Zato menim, da je 
potrebno zaposlene dobro poznati (njihove cilje, kaj jih motivira, način razmišljanja ipd.) in se 
jim znati tudi prilagajati, kot se oni prilagajajo organizaciji. Podobno glede zadovoljstva pri 
delu ugotavlja Zupan (2001, 104), ki izpostavlja notranje dojemanje, na katerega vplivajo 
številni osebni dejavniki. Pomembno vprašanje pri njej je, kako posameznik zaznava trenutne 
razmere in jih primerja s svojimi vrednotami. Predvsem je dojemanje zadovoljstva odvisno od 
tega, kaj je posamezniku pomembno in kaj pričakuje. Nezadovoljen bo torej takrat, ko bo 
dobil manj, kot pričakuje, še posebej, če bo ta razlika največja pri tistem, kar je zanj 
najpomembnejše.  
 
Težavo današnjega časa in poslovnega sveta vidim tudi v nekakovostni komunikaciji oziroma 
v komunikaciji nasploh. Zaradi hitrega tempa se ljudje čedalje manj pogovarjamo tako doma 
kot tudi v službi. Nekomuniciranje ali pa slabše komuniciranje večkrat prineseta drugačne 



2 
	  

rezultate, po navadi slabše kot bi jih pri kakovostni komunikaciji. Zato je pomembno, da 
damo težnjo tudi na poslovno komuniciranje, saj je pomemben dejavnik znotraj vsake 
organizacije.  
 
Adair (1998, 103) pravi, da mora vodja dobro komunicirati z zaposlenimi ter skupine in time 
seznanjati z nalogami, planom in vsem potrebnim (brifing). Brifing je namreč ena od 
priložnosti vodje, da ustvarja pozitivno ozračje, ki vpliva na zavzetost ljudi pri delu, zato je 
potrebno neprestano spoznavati, spodbujati in motivirati vsakega posameznika in promovirati 
skupinsko delo, če želimo poleg delovnega zadovoljstva doseči tudi optimalne delovne 
dosežke zaposlenih. Kot pravijo Možina idr. (2004, 21) pa zaradi »nekomuniciranja« neredko 
nastajajo nesporazumi, motnje. To trditev so omenjeni okrepili tudi s primeri, eden izmed njih 
je naslednji: »Sogovornik se ne odzove na pomembno izjavo, stavek, ker ni prepoznal 
pomembnosti povedanega ali pa se ne znajde in ne ve, kako bi ustrezno reagiral. Če obidemo 
ali preslišimo kaj pomembnega, kar nam je sogovornik sporočil, to zanj pomeni 
komunikacijski kažipot. Ob njem bo najverjetneje reagiral, ne da bi se tega točno zavedal, in 
tako se lahko nenamerno spremeni tema pogovora.« 
 
Eden od razlogov, zakaj se je potrebno ukvarjati z zaposlenimi, je tudi ta, da strateški pomen 
kadrov iz leta v leto narašča, saj se podjetja vedno bolj zavedajo, da so ljudje v organizaciji 
viri, potenciali in kapital. 
 
Problem proučevanega podjetja se skriva ravno v nenehnem sledenju novim trendom ter 
stremenju k popolnemu ugodju obiskovalcev, hkrati pa se na zaposlene malce pozablja. 
Čeprav se vidno trudijo, menim, da se vedno da še kaj izboljšati. S pomočjo analize različnih 
dimenzij organizacijske klime ter zadovoljstva zaposlenih pri delu se da ugotoviti, kaj bi se 
lahko še izboljšalo in kako. S tem pa se razreši tudi problem diplomskega dela, ki predstavlja 
neraziskano delovno zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Kračun, d. o. o. 
 
 
1.2 Namen in cilj diplomskega dela 
 
Namen diplomskega dela je raziskati in ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih, saj je to področje v 
proučevanem podjetju še neraziskano. Rezultati samega raziskovanja pa ne zanimajo le mene, 
temveč tudi odgovornega vodjo podjetja. Ta je bil nad idejo zelo navdušen in mi je 
velikodušno ponudil sodelovanje. Raziskava bo veliko doprinesla tudi podjetju, ki bo 
pridobilo analizo obstoječega stanja in napotke za morebitne izboljšave.  
 
Namen izvedbe raziskave je prispevati k boljšemu razumevanju pojma in pomena 
organizacijska kultura, klima, komunikacija ter zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih pri 
delu. S tem pa bom hkrati podjetju pomagala najti razloge morebitnega nezadovoljstva.  
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Cilji diplomskega dela so: 
− teoretično predstaviti organizacijsko kulturo in klimo; 
− teoretično obrazložiti pomen dobre interne komunikacije; 
− teoretično predstaviti pomen zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih; 
− predstaviti podjetje Kračun, d. o. o., njegove cilje, interno komuniciranje, delovno okolje 

in dejavnosti družbe; 
− ugotoviti, katera dimenzija organizacijske klime je najslabše ocenjena; 
− podati določene predloge izboljšav v podjetju. 
 
Hipoteza 1: Nagrajevanje zaposlenih je najslabše ocenjena dimenzija v podjetju Kračun,  
d. o. o. 
 
Hipoteza 2: Zadovoljstvo zaposlenih pri delu in pripadnost podjetju sta pomembna dejavnika 
v organizaciji.  
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2 ORGANIZACIJSKA KULTURA, KLIMA IN KOMUNIKACIJA 
 
 
2.1 Organizacijska kultura 
 
Kultura je v širšem pomenu vse tisto, kar je ustvarila človeška družba s fizičnim in umskim 
delom ljudi. Obstaja materialna kultura (proizvodna sredstva in ostale gmotne dobrine) in 
duhovna kultura (vsi dosežki družbe v znanosti, umetnosti, organiziranju javnega – 
družbenega in državnega – življenja, običajih in morali). Duhovna kultura je skupek dosežkov 
vrednot človeške družbe kot izid človekovega delovanja in ustvarjanja, kultura je tudi to 
delovanje, zlasti umsko in umetniško ustvarjanje, pa tudi lastnost človeka, da rabi splošno 
veljavna načela, norme in pravila obnašanja. Dodati moramo še pojem omike (civilizacije) kot 
skupek dosežkov vrednot človeške družbe glede na znanstveni in tehnični, pa tudi duhovni 
napredek, kar pa odgovarja razvojni stopnji kulture (Kralj 2005, 157). 
 
Kultura se izoblikuje doma, znotraj družine, v šoli, planinah, na nogometni tekmi in tudi v 
službi, skratka povsod. Vsakemu kraju in okoliščinam pa sodi druga kultura. Zato poznamo 
več vrst kultur. V tem sklopu sem se posvetila organizacijski kulturi, ki se skozi čas izoblikuje 
znotraj vsake organizacije. Kako se izoblikuje, pa sem si pomagala z ugotovitvami različnih 
avtorjev, ki so se v zadnjih desetletjih ukvarjali s tem pojmom. 
 
Zaposleni morajo uživati v prepričanju, da so cenjeni kot posamezniki in da je njihov 
prispevek pomemben. Takšna povezanost notranjega in zunanjega sveta pripomore tako k 
osebnemu kot k organizacijskemu zdravju in postavlja temelje za nastanek novih odnosov v 
organizacijah (Možina 2002c, 38). Da bi to bilo tako, pa se je potrebno zavedati pomembnosti 
organizacijske kulture, ki veliko pripomore k takemu prepričanju. 
 
 
2.1.1 Kaj je in kaj zajema organizacijska kultura? 
 
S pojmom kaj je organizacijska kultura in kaj zajema se je ukvarjalo že mnogo avtorjev, zato 
navajam v nadaljevanju nekaj definicij, ki na različne načine opisujejo njen izvor, pomen in 
vsebino. 
 
Lipičnik (2000, 206) navaja, da prihaja pojem kulture v poslovno ekonomiko in organizacijo 
iz antropologije in sociologije. Pomeni celo (spo)znanja, ki so človeku podlaga za smiselno 
interpretacijo izkušenj in oblikovanje bodočega delovanja. Kulturo tvorijo naši: 
− nazori; 
− vrednote; 
− pravila vedenja; 
− norme; 
− simboli in podobno. 
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Seveda se kultura večinoma ne izraža neposredno (npr. kot predpis in/ali vzorec vedenja), 
temveč se posredno kaže v tem, kaj počnemo in kako, kakšen je naš praktični odnos do sebe 
in okolja – do (so)ljudi, narave … Gre torej za dejavnike, ki so prikriti, pogosto se jih niti 
sami ne zavedamo, vendar pa pomembno (so)oblikujejo našo življenjsko držo. Antropologi 
pravijo, da se kultura eksplicitno pokaže v »civilizaciji«, tj. v: 
− konkretnem delovanju; 
− izdelkih in jeziku, ki ga uporabljamo. 
 
Možina (2002b, 14) meni, da lahko kulturo pojmujemo kot socialno energijo, ki usmerja 
organizacijo v dejavnost. Lahko bi jo opredelili kot globljo raven osnovnih predpostavk in 
prepričanj, ki so skupne vsem članom. Vsaka organizacija ima svojo kulturo. V nadaljevanju 
pa pravi, da je organizacijska kultura vzorec temeljnih domnev in prepričanj, ki so skupne 
članom organizacije in se po njih ravnajo.  
 
Avtor nadaljuje z njeno vsebino, za katero pravi, da jo v glavnem sestavljajo:  
− sistem vrednot, prepričanj, mnenj, ki so značilna za posamezno skupino ali organizacijo; 
− enotne sheme, ki jo člani organizacije uporabljajo za dojemanje, razlaganje in 

pojasnjevanje dogajanj v organizaciji in okolju; 
− celote posebnih lastnosti skupine ali organizacije, ki jo razlikuje od drugih skupin in 

organizacij. 
 

Kultura je precej odvisna od začetnega ravnanja vodstva, ki jo oblikuje in celo vsiljuje svoje 
predpostavke o tem, kaj je dobro ali primerno. Pozneje, ko je to sprejeto, kultura vpliva na 
strategijo, sistem, postopke in načine medsebojnega delovanja. 
 
Zelo podobno razmišlja Meško Štok (2009, 75), ki opredeljuje organizacijsko kulturo kot 
skupek navad, vrednot, ciljev, idej, vedenja zaposlenih, torej notranja, neformalna zavest 
organizacije, ki usmerja vedenje posameznika ter s tem tudi vedenje vseh v organizaciji. 
Avtorica dalje ugotavlja: »Organizacijska kultura je sistem vrednot in prepričanj, ki je skupen 
vsem udeležencem organizacije.« 
 
Kulture ni mogoče preprosto določati ali »delati«. Kultura organizacije je rezultat delovanja 
ljudi, ne pa odsev njihovih zavestnih namer in načrtovanja. Na kulturo je mogoče vplivati le 
posredno, z ustvarjanjem okoliščin (enako, kot na ustvarjanje, vzgojo otroka itd.), torej s 
preskušanjem novih podmen in ustvarjanjem novih vrednot. Kultura je instrument za vodenje 
sodelavcev, kultura in strategija pa sredstvi za doseganje ciljev organizacije (Tavčar 2002, 
192). 
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Organizacijska kultura je lepilo, ki drži organizacijo skupaj s pomočjo skupnih vzorcev 
pomena. Osredotoča se na vrednote, prepričanja in skupna pričakovanja članov (Siehl in 
Martin 1984, po Kavčič, Masner-Andolšek in Merkač Skok 2008, 12). 
 
Organizacijska kultura je način skupnega mišljenja in delovanja v skupini ter med člani 
organizacije. Naučiti se ga morajo tudi novi člani, če želijo preživeti in sodelovati. Kultura v 
skupini ali organizaciji ne nastane kar sama od sebe, ampak jo mora oblikovati management 
skupaj z zaposlenimi, ti pa jo potem prenašajo naprej k novim članom. Seveda to ne pomeni, 
da se da organizacijsko kulturo enostavno predpisati ali napisati v knjižici ali jo razložiti na 
predavanjih. Nekatere sestavine kulture se uveljavljajo z določenim načinom dela, z osebnim 
zgledom in so skorajda nevidne (Možina 1994, 145).  
 
Slika 1 nazorno prikazuje, kako pomembno vlogo igra organizacijska kultura znotraj podjetja, 
kaj vse povezuje, kaj vpliva nanjo in kaj vse je od nje odvisno. 
 

	  
 

Slika 1: Organizacijska klima, vzdušje, kultura kot integracijski koncept organizacije 
	  

Vir: Možina 1994, 174. 
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Kultura je kot drevo: korenine so temeljne podmene, ki so jih osvojili ljudje in ki prihajajo iz 
roda v rod; deblo so vrednote, tiste dobrine, ki jih obsegajo osvojene temeljne podmene; 
pojavne oblike pa zunanja podoba drevesa (Biloslavo 2006, 119). 
 
Filozofija podjetja je pravzaprav formalna kultura podjetja, to je tista, ki je želena in ki naj 
podpira politiko podjetja v stremljenju k čim boljši kakovosti poslovanja (Kralj 2005, 193). 
 
Če so se nam zdeli pri definiranju organizacijske kulture, predstavljeni avtorji dokaj podobni 
in enotni, Tavčar (1995, 84-88) navaja, da kulturo podjetja in drugih organizacij tuji avtorji 
opredeljujejo precej neenotno, in sicer jo definirajo kot: 
− zbir simbolov, obredov, bajeslovja, ki daje sodelavcem temeljne predstave o vrednotah in 

stališčih (Ouchiju 1981); 
− sistem vrednot, ki šteje med bistvene dejavnike uspešnosti organizacije in je bistvena 

sestavina organizacije (Peters in Waterman 1982); 
− različnost vzdušja, različnost opravljanja zadev, različne ravni energije, osebne prostosti, 

osebnosti (Handy 1976); 
− sistem skupno sprejetih in živih predstav o vrednotah ter stališčih (Rüttinger 1986). 
 
Tavčar (1995, 86) prav tako navaja, da kultura podjetja obsega prevladujoče vrednote, navade 
in značilnosti neformalnih razmerij med sodelavci. Značilnosti posameznih kultur podjetij so: 
− Vrednote močno vplivajo na vedenje, managerji jih uporabljajo, upoštevajo in razvijajo. 

Obstaja nevarnost, da zastarele vrednote zavirajo spremembe v podjetju. 
− Vzorniki – po navadi so to glavni managerji ali karizmatični voditelji. So kot modeli 

ravnanja (vedenja), predstavljajo podjetje v okolju, so merila za uspešnost in lahko 
spodbujajo sodelavce. 

− Običaji zajemajo številna področja: načini sporazumevanja in uporabo nazivov ter imen, 
vestnost, temeljitost, strokovnost pri delu, uporabo raznih modelov in tehnik, podeljevanje 
pohval, priznanj, redne prireditve v podjetju ipd. 

− Neformalno komuniciranje – sodelavci nastopajo v značilnih vlogah. Komuniciranje 
obsega govorice, zgodbe, legende, opravljanje, obrekovanje, intrige, provokacije ipd. 
Pomembno je znati izkoristiti neformalno komuniciranje za pridobivanje in posredovanje 
informacij. 
 

Večina avtorjev postavlja na prvo mesto organizacijske kulture vrednote. Za lažjo 
predstavitev same organizacijske kulture je koristno, da vemo tudi, kaj so delovne vrednote. 
Rozman (2000, 66) jih opredeljuje kot prepričanja o tem, kaj bi moralo nuditi delo 
posamezniku in o tem, kako naj se posameznik vede pri delu. Pri tem ne gre za določeno delo, 
marveč delo nasploh. Npr. posameznik od dela pričakuje ustrezno plačilo, druženje, učenje 
novih stvari in podobno. Delovne vrednote deli v notranje (intinsic) in zunanje (extrinsic). 
Med prve šteje zanimivo delo, ustvarjalnost, učenje novosti, samostojnost, zahtevnost. Med 
druge pa plačo, varnost, status, druženje. Meni, da pri večini ljudi najdemo tako zunanje kot 
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notranje vrednote ter, da so tesno povezane z motiviranjem. Ravnatelji morajo pri kadrovanju, 
vodenju in motiviranju upoštevati vrednote, ki jih posamezniki pričakujejo od dela. Delovne 
vrednote so razmeroma trajne, saj se nanašajo na posameznika in ne toliko na konkretno delo. 
 
Kultura izhaja iz vrednot, ki jih usvoji velik del ljudi v organizaciji. Ti imajo vsak svoje in 
različne vrednote; zato ima pri nastajanju kulture organizacije pogosto odločilno vlogo močna 
osebnost, ki je drugim za zgled. Izmed številnih vrednot, ki jih imajo ljudje v organizaciji, so 
jim za obnašanje v organizaciji pomembne zlasti tiste, ki jim daje prednost vodja (Tavčar 
2002, 185).  
 
Kultura organizacije je navzoča povsod, neposredno vidna pa skoraj nikjer. Da to ne drži 
najbolje, dokazujejo naslednje pojavne oblike kulture (Nagel 1991, 181–184): 
− poslopja organizacije (zunanji videz, pročelje, vhod, vratarnica, cvetje, pisarne, slog 

pohištva, stene, logistika, prostor za oddih, menza, garderobe, oglasna plošča …); 
− vedenje managementa (kaj je namenjeno za ugled, kdo vodi obhod po organizaciji, 

vedenje zaposlenih do obiskovalcev …); 
− podoba podjetja (logotip, geslo podjetja, oblikovanje izdelkov, brošure, katalogi, letno 

poročilo, stojnice na razstavah, delovna oblačila, predpisi o oblačenju …); 
− odnosi s sodelavci (sindikat, sistemi vodenja, koncepti izobraževanja ...); 
− poslovodenje (pisni dokumenti o filozofiji organizacije, raziskave in informacije o podobi 

organizacije v okolju, institucionalizirana srečanja, potovanja ipd.); 
− organiziranost, dokumenti (organigrami, zapisnik sestankov, hišna pravila …); 
− obredi in simboli (sestavljanje in vodenje delovnih skupin, informiranje o neuspehih, 

kazni, anekdote in hišne zbadljivke, prvi dan novega sodelavca, obletnice …). 
 
 
2.1.2 Vpliv organizacijske kulture na uspešnost podjetja 
 
Če želiš biti uspešen, je po navadi za to potrebno mnogo truda, energije, vztrajnosti, 
iznajdljivosti in še česa. Vendar je za vsakogar različno, koliko bo moral vložiti v želeni cilj. 
Enako je pri podjetjih, ki si želijo biti uspešna. Od tega, ali jim bo uspelo ali ne ter kdaj jim bo 
uspelo, je odvisnih mnogo dejavnikov. Ali je ta dejavnik tudi kultura organizacije, pa navajam 
v nadaljevanju.  
 
Temelj za povečanje uspešnosti in učinkovitosti so ljudje in njihova kultura, zato se je z vso 
strokovno resnostjo treba lotiti kulture podjetja (Lipičnik 2000, 208). Avtor dalje ugotavlja: 
»Če se povrnemo k antropologiji in sociologiji, potem lahko trdimo, da »kultura podjetja« 
prispeva k uspešnosti in učinkovitosti podjetja, če ustreza zahtevam podjetja kot celote in 
hkrati omogoča (so)delavcem, da zadovoljijo svoje individualne potrebe.« 
 
Izhodiščno prepričanje je, da je lahko dolgoročno uspešna le organizacija, ki je sposobna 
sprejeti in interpretirati signale iz okolja ter jih prevesti v takšne spremembe znotraj 
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organizacijskega vedenja, ki povečujejo njene možnosti za preživetje, rast in razvoj (Denison 
1990, 11, cit. po Kavčič, Masner-Andolšek in Merkač Skok 2008, 110). To pomeni, da je 
dolgoročno uspešna le organizacija, katere kultura člane, predvsem pa vodstvo, usmerja k 
občutljivosti za informacije iz okolja, ki organizaciji povedo, kaj se v okolju spreminja. Še 
več, vodstvo in vsi zaposleni morajo ta sporočila interpretirati z zornega kota, kaj spremembe 
v okolju pomenijo za organizacijo, ali in če, kakšne spremembe zahtevajo tudi v organizaciji 
sami (Kavčič, Masner-Andolšek in Merkač Skok 2008, 110). 
 
Povezanost med organizacijsko kulturo in uspešnostjo organizacije je zapletena. Vpliv kulture 
na uspešnost potrjujejo tudi empirične raziskave. Vendar večinoma niso odkrile posebno 
močnih povezav (velikih korelacij), kar pomeni, da je kultura samo eden izmed dejavnikov, ki 
določajo uspešnost organizacije. Mnogo so se ukvarjali z vplivom »močne kulture«. Posebej 
empirične raziskave so opozorile na to, da ni ene same uspešne organizacijske kulture. Pač pa 
gre za dokaj specifične kombinacije dejavnikov, ki imajo v določenih pogojih za posledico, 
da je vpliv podobno močne kulture na uspešnost organizacije lahko pozitiven ali negativen. 
Kulture uspešnih in neuspešnih organizacij lahko imajo mnogo skupnih lastnosti, razlike v 
uspešnosti torej povzročajo druge lastnosti, ki so različne. Kultura sama ne pojasnjuje razlik v 
uspešnosti. Vprašanje je tudi vzročno-posledične zveze: ali je močna kultura vzrok 
organizacijske uspešnosti ali je obratno: organizacijska uspešnost je vzrok močne kulture 
(Kavčič, Masner-Andolšek in Merkač Skok 2008, 113). 
 
Zupan (2001, 14, 15) ugotavlja, da je uspešnost posameznika pogoj za uspešnost podjetja, ta 
pa spet spodbuja uspešnost posameznika, ki jo merimo s tem, kako zaposleni dosegajo cilje. 
Osnovna celica uspešnosti vsakega podjetja je torej posameznik, ki v odnosu z drugimi 
prispeva k uresničevanju skupne vizije in ciljev. Zato mora podjetje razviti dvosmerno 
učinkovit prenos ciljev in pretok uspešnosti (rezultatov oziroma koristi). Najprej mora 
zagotoviti prenos vizije in ciljev podjetja do ravni posameznikov. Vendar morajo tudi ti s 
svojimi pobudami sodelovati pri oblikovanju skupne vizije in ciljev. Le tako jih bodo sprejeli 
za svoje in se resnično zavzeli za njihovo uresničitev. Cilji so povezani s tokom uspešnosti, 
ko morata posameznik in podjetje uravnotežiti izmenjavo rezultatov oziroma koristi, ki jih ti 
rezultati prinašajo. Tako mora imeti podjetje korist od uspešnosti posameznika, ki se pokaže v 
doseganju ciljev in razvoju podjetja. Posameznik pa mora imeti korist od uspešnosti podjetja, 
ki se pokaže tako v večjih možnostih za doseganje nadaljnje uspešnosti kot v nagradah za 
doseženo uspešnost. Takšno skupno sožitje je temeljni pogoj za dolgoročno uspešnost obeh, 
posameznika in podjetja. 
 
Delovno uspešnost moramo oceniti in jo pravično nagraditi. Na ta način zagotovimo 
zadovoljstvo delavca, s tem pa vplivamo na njegovo motivacijo oziroma v določenem smislu 
na njegovo prihodnjo delovno uspešnost, s čimer je motivacijski regulacijski krog sklenjen 
(Možina 2002a, 62). 
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Organizacijska kultura vpliva na uspešnost podjetja, ampak le posredno preko ljudi, njihovega 
obnašanja in odzivanja. Je le eden izmed dejavnikov, ki v kombinaciji z drugimi   vpliva 
(pozitivno ali negativno) na uspešnost podjetja. Pomembneje je, da se organizacija osredotoči 
na zadovoljevanje potreb in pričakovanj zaposlenih, ki vodijo k zvestobi, navdušenju in 
uspešnosti posameznika. Vse to pa kasneje v sožitju z ostalimi pomembnimi dejavniki 
privede do uspešnosti organizacije. Kot pravi Zupan (2001, 38): »Ljudje so namreč tisti, ki 
prepoznajo poslovne priložnosti, ki razvijajo nove izdelke, oblikujejo strategije ipd. Če so pri 
tem uspešni, je večja verjetnost, da bo uspešno tudi podjetje.« 

 
 

2.2 Organizacijska klima 
 
Pomembnejši del organizacije predstavlja med drugim tudi organizacijska klima. Ta del 
organizacije je za podjetje tako pomemben, da ga nekateri radi pomešajo kar z organizacijsko 
kulturo, čeprav je organizacijska klima z razliko od kulture hitro razpoznavna, dobro vidna in 
jo je praktično nemogoče prikriti ali izkazovati v drugi obliki. Pojma organizacijska klima in 
organizacijska kultura mnogi večkrat zamenjujejo ali pa ju celo enačijo. Res je, da se 
medsebojno povezujeta, vključujeta iste subjekte, da nanju vplivajo podobni ali celo enaki 
dejavniki, da sta oba sestavni del vsake organizacije ter da se oba da po dolgotrajnem 
postopku navsezadnje tudi spreminjati. Nikakor pa ne drži, da ju lahko enačimo kot 3=3. Zato 
je dobro, da se za nadaljnje razumevanje naloge opredelijo njune podobnosti in razlike.  
 
S pomočjo analize uporabe obeh pojmov jih je Daniel R. Denison (1990, 22–26) raziskal in 
definiral. Podobnosti so zlasti v naslednjem (po Kavčič, Masner-Andolšek in Merkač Skok 
2008, 29): 
− Oba pojma se nanašata na karakteristike vedenja v organizaciji bodisi na ravni 

organizacije kot celote bodisi v njenih delih, enotah (kar je zlasti primerno, kadar je 
organizacija velika). V tem smislu se domneva neka stopnja usklajenosti in doslednosti v 
vedenju članov organizacije. Nadalje je domneva, da poznavanje podlag teh usklajenosti 
in doslednosti lahko vodi k razumevanju dejavnosti organizacije in posameznikov v njej. 

− Oba pojma vključujeta veliko skupino raznolikih pojavov, od temeljnih domnev in 
skupnih članov organizacije do konkretnih vzorcev organizacijskega vedenja. Vendar so 
se raziskovalci kulture bolj ukvarjali s temeljnimi domnevami, raziskovalci klime pa bolj 
z vedenjskimi obrazci. 

− Oba pojma imata skupen problem. Pojasniti morata, kako vedenjske značilnosti sistema 
vplivajo na vedenje posameznikov, in na drugi strani, kako vedenje posameznikov v 
današnjem času oblikuje karakteristike organizacijskega sistema. Gre torej za podobna 
pojava, razlika ni toliko v tem, kaj je predmet preučevanja, ampak v uporabljenih 
metodah. 
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Razlike med klimo in kulturo so zlasti naslednje (Denison 1990, 22-26, povzeto po Kavčič, 
Masner-Andolšek in Merkač Skok 2008, 30): 
− Organizacijska klima ima zgodovinski znanstveni izvor v psihologiji, medtem ko je 

znanstveni izvor organizacijske kulture v kulturni antropologiji in etnologiji. 
− Cilji organizacijske kulture je eksplicitno razumevanje vrednot, norm, mnenj, prepričanj, 

vzorcev vedenja itd. Koncept organizacijske klime se omejuje na opis organizacijske 
realnosti. Pojem organizacijske klime je bolj opisen, nezgodovinski, usmerjen k merjenju 
nekaterih pojavov v organizaciji. 

− Organizacijska kultura se bolj ukvarja s procesi interakcije in konstrukcije pomena kakor 
pa organizacijska klima. Zato organizacijska klima bolj odseva to, kako člani organizacije 
doživljajo realnost v organizaciji, in to raziskuje skoraj izključno z vprašalniki. 
Organizacijska kultura se ukvarja bolj s pojavi, ki so objektivni, ki obstajajo tudi, če se jih 
člani organizacije ne zavedajo. 

 
 
2.2.1 Opredelitev pojma organizacijska klima 
 
Medsebojni odnosi so odraz organizacijske klime (vzdušja) v organizaciji. Organizacijska 
klima je definirana kot percepcija vseh tistih vidikov delovnega okolja (dogodki, postopki, 
odnosi), ki so vsem udeležencem organizacije psihološko smiselni oziroma potrebni. Dobri 
medsebojni odnosi v organizaciji se odražajo v zadovoljstvu zaposlenih kot želeno ali 
pozitivno emocionalno stanje, ki izhaja iz posameznikove ocene dela in izkušenj pri delu 
(Meško Štok 2009, 89).  
 
Mihalič (2007, 7) organizacijsko klimo (organizational climate) definira 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. V nadaljevanju avtorica 
slikovno prikazuje temeljne elemente celostnega sistema organizacijske klime. 
 

 
 
Slika 2: Temeljni elementi celostnega sistema organizacijske klime v organizaciji 
 

Vir: Mihalič 2007, 7. 
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Lipičnik (2000, 199–205) meni, da vpliv klime na človekovo obnašanje oziroma na izražanje 
njegovih zmogljivosti ni neposreden. Nadaljuje s trditvijo, da klima ne more biti vzrok za 
slabe rezultate v organizaciji, kjer so ljudje nesposobni ali pa ne znajo delati. Pač pa sta 
nesposobnost in neznanje delavcev dve karakteristiki, ki predstavljata značilni lastnosti klime. 
Na podlagi navedenih dejstev definira klimo kot skupno ime za način obnašanja ljudi in 
zaznavanje medsebojnih odnosov, ki ima zaznavno posledico, v našem primeru slab rezultat. 
Avtor pravi tudi, da lahko proces priprave ljudi na spremenjene pogoje dela, na drugačno 
dojemanje pojavov in značilno vedenje imenujemo proces ustvarjanja klime. Pri proučevanju 
le-te pa trdi, da se je človek vedno omejeval le na določeno, zanj pomembno področje 
človekovega obnašanja. Tako so nastala manjša, ožja področja klime, kot so npr.: 
motivacijska klima, inovativna klima, podjetniška klima, organizacijska klima, raziskovalna 
klima itd. Imena ožjega področja klime običajno izhajajo iz obnašanja ljudi. Ob koncu pa je 
ugotovil, da se po mnenju mnogih avtorjev klima lahko spreminja relativno hitro, če ljudje 
verjamejo in zaupajo tistim, ki jim predlagajo različne akcije in pri tem obljubljajo boljši jutri. 
Seveda pa jim s tem povzročajo le pričakovanja, ki jih je potrebno tudi uresničiti, sicer pride 
do razočaranj, ki povzročajo mnoge nezaželene reakcije. 
 
Kako graditi na organizacijski klimi in s tem povečevati zadovoljstvo zaposlenih, kaj storiti, 
da bi bili zaposleni del organizacije in da bi se tako tudi počutili, skozi več poglavij navaja 
Mihalič (2008, 43–86), ki pravi, da je potrebno zaposlene navduševati, spodbujati, jim nuditi 
podporo in pomoč. S tem vzbujamo visoko stopnjo njihovega zanimanja za delo in naloge, 
krepimo njihovo pripravljenost za opravljanje del, sprožamo občutke entuziazma pri delu ter 
vzbujamo zavzetost. Pomemben vpliv ima tudi participacija zaposlenih. Zaposleni si namreč 
želijo sodelovati pri odločitvah, pri določanju ciljev in še posebej si želijo biti vključeni v tiste 
procese in aktivnosti, ki so neposredno vezani na njihov položaj in vlogo v organizaciji. 
Vsako odločitev, ki bo sprejeta v soglasju z zaposlenimi, bodo zaposleni tudi sprejeli kot 
svojo odločitev. Kot enega ključnih predpogojev, ne le za zadovoljstvo zaposlenih, temveč 
sploh za njegovo sposobnost opravljanja dela, zmožnost doseganja uspešnosti pri delu in na 
delovnem mestu, pa tudi za ohranitev zdravja, dobrega počutja ipd., pa avtorica predpostavlja, 
skrb za sprostitev, razvedrilo in rekreacijo zaposlenih.  
 
Ustvarjalci organizacijske klime so vsi zaposleni skupaj, združeni v celoto. Vodje neposredno 
in posredno prispevajo k ustvarjanju klime s svojim delovanjem in načinom vodenja, ostali 
zaposleni pa z odzivi na najrazličnejše dogodke, opravljanjem ali neopravljanjem dela, s 
sprejemanjem odločitev in podobno. Oblikovana klima povratno vpliva na zaposlene in na 
njihovo delovanje ter vedenje. S tem posledično vpliva tudi na učinkovitost in uspešnost 
posameznika, saj vpliva na njegovo stopnjo zadovoljstva, njegovo počutje v organizaciji, 
lojalnost, motiviranost za delo in možnosti njegovega razvoja. Z drugimi besedami, zaposleni 
bo toliko bolj zadovoljen, kolikor bolj bo klima zanj primerna. Če bo primerna, bo sčasoma 
tudi zaposleni uspešnejši, to pa bo povzročilo večjo stopnjo pripadnosti in lojalnosti k 
organizaciji.  
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Organizacijska klima je lastnost, ki daje organizaciji tisto specifično energijo in ki ji oblikuje 
dušo, ki ločuje organizacijo od drugih. Povsod je prisotna, a nikjer oprijemljiva. Je ključnega 
pomena pri doseganju ciljev, vendar ni nikoli omenjena v nobeni bilanci. Vključuje vse 
zaposlene znotraj podjetja, njenega pomena pa se po navadi zaveda le peščica. 
 
 
2.2.2 Dimenzije organizacijske klime 
 
Organizacijska klima zajema več dimenzij. Določljivo ni, koliko bi se jih moralo izkazovati 
niti v kakšni meri. To je odvisno od vsake organizacije posebej. Ponekod nekatere navidezno 
sploh ne obstajajo, ko drugje enake zelo izstopajo. Nekje se jih kaže manj, drugod spet več. V 
kako intenzivni povezavi sta posamezna dimenzija klime in zaposleni, pa največ odgovornosti 
nosi vodja. Dimenzije organizacijske klime so v veliko pomoč pri spremljanju (merjenju) 
same organizacijske klime. To pa omogoča zgodnje odkrivanje potencialnih izzivov v 
organizaciji. 
 
Za optimalne rezultate in zmanjšanje kompleksnosti Mihalič (2007, 32) navaja naslednje 
ključne apriorne dimenzije organizacijske kulture in klime: 
− dimenzija doseganja uspešnosti in učinkovitosti; 
− dimenzija doseganja in udejanjanja razvojne strategije; 
− dimenzija organiziranja in odgovornosti; 
− dimenzija vodenja in participacije; 
− dimenzija kvalitete in kvantitete dela; 
− dimenzija delovne prizadevnosti; 
− dimenzija razvoja in upravljanja kariere; 
− dimenzija načina internega komuniciranja; 
− dimenzija kvalitete medsebojnih odnosov; 
− dimenzija izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja; 
− dimenzija nagrajevanja in motiviranja; 
− dimenzija informiranosti ter 
− dimenzija inovativnosti in samoiniciativnosti. 
 
 
2.3 Poslovno komuniciranje 
 
Izmenjavanje mnenj, misli ali stališč, dogovarjanje ali prepiranje, vse to je komuniciranje. 
Vsako oddajanje ali sprejemanje sporočila je del komunikacijskega procesa, kjer se prenašajo 
in prevajajo informacije v skupno razumevanje. Komuniciranje je gonilno sredstvo oziroma 
motor, ki žene svet naprej. Brez komuniciranja bi ta obstal. Vsaka stvar, vsako dejanje so izid 
mnogih komunikacijskih dejanj. Tudi živali komunicirajo med sabo, kadar želijo doseči nek 
skupen cilj. Komunikacija preko formalnih ali neformalnih ter preko posrednih in 
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neposrednih komunikacijskih kanalov povezuje ljudi, skupine, organizacije.  Je stični 
element, ki omogoča, da se ljudje spoznavajo, sodelujejo, ljubijo, sovražijo, združujejo, 
ločujejo itd. 
 
Dogovor je po mnenju Možine (2002d, 597) podlaga vsakršnega sporazumevanja, 
povezovanja in usklajevanja. V dogovarjanju ni ne zmagovalca ne poraženca, ne nadrejenega 
ne podrejenega, ne tistega, ki dobiva, ne tistega, ki izgublja. Posebna značilnost pravega 
dogovora je sposobnost, da človek vodi dialog s seboj in z drugimi; nikdar ni zadovoljen z 
doseženim stanjem in vselej teži naprej, k napredku. 
 
Pri vsem tem je pomembno, da je komuniciranje ne le taktično, temveč tudi strateško. 
Strateške komunikacije pa zahtevajo večsmerno in integrirano obliko komuniciranja, 
prepričevanje in vplivanje ter nenehen dialog. Vzpostavljajo kulturo razumevanja, zaupanja, 
odkritosti in neposrednosti in imajo za cilj doseči zavzetost in identifikacijo zaposlenih 
(Gruban 2005). 
 
V poslovnem svetu ima komunikacija velik pomen in eno izmed najpomembnejših  funkcij. 
Brez dobre, uspešne in učinkovite komunikacije podjetje ne more delovati, kaj še le rasti. 
Pomembna je tako znotraj organizacije, med zaposlenimi različnih ravni in funkcij, kot tudi 
zunaj nje, s poslovnimi partnerji, s konkurenti, oblastmi itn. Poslovno komuniciranje je v 
največji meri namenjeno postavljanju organizacijskih ciljev in doseganju teh ciljev. 
Namenjeno je tudi oblikovanju vizije, s pomočjo katere vodstvo usmerja težnje, odločitve, 
postopke in akcije zaposlenih ter sprošča njihovo energijo in pogum v skupno perspektivo 
organizacije.  
 
Po mnenju raznih avtorjev so nameni internega komuniciranja naslednji (Možina idr. 2004, 
23): 
− identifikacija zaposlenih z organizacijo; 
− socializacija zaposlenih; 
− informiranje in izobraževanje zaposlenih; 
− prepričevanje in animiranje zaposlenih; 
− doseganje lojalnosti in motivacije pri zaposlenih; 
− razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov. 
 
Če interno komuniciranje prispeva k socializaciji članov organizacije, potem krepi tudi 
obstoječo organizacijsko kulturo. Cilj interne komunikacije za doseganje strateške prednosti 
pa bi moral biti poenotenje stališč, deljenje znanja in upravljanje z informacijami. 
 
Komuniciranje, kot vsaka druga dejavnost v organizaciji, je učinkovito takrat, kadar daje kar 
največ izidov, rezultatov ob dani porabi sredstev (resursov) organizacije ali tistega, ki 
komunicira. Učinkovito je tudi komuniciranje, ki zastavljene izide dosega ob čim manjši 
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porabi sredstev. Izidi so lahko vsakovrstni: informiranost ciljnih prejemnikov in nemara tudi 
sprememba stališč, ki jih zastopajo; hitreje in ob manjših stroških sestavljeno sporočilo; manj 
porabljenega časa v skupini za medsebojno komuniciranje; boljša prepričljivost sporočil v 
komuniciranju; več odzivov pri prejemnikih sporočil itn. (Možina idr. 2004, 19–23). V 
nadaljevanju ugotavljajo, da bo bolj učinkovito komuniciranje od zgoraj navzdol stimuliralo 
zaposlene pri ustvarjanju idej in tako bodo zaposleni ohrabreni za podajanje idej navzgor, 
brez strahov ali skrbi, da bodo njihove ideje obravnavali kot nepotrebne ali »nerelevantne«. 
Boljše komuniciranje bo okrepilo podporo stališč organizacije na lokalni in nacionalni ravni, 
saj bodo zaposleni bolje pripravljeni za pojasnjevanje stališč organizacije v kontaktih s 
prijatelji, sosedi in predstavniki vladnih ustanov. 
 
Postavlja se vprašanje, kako to doseči. Meško Štok (2009, 107) meni, da so nenehno 
medsebojno obveščanje, informiranje in izmenjava mnenj pogoji za sodelovanje in odločanje. 
Kolikor bolj zaposleni odprto komunicirajo, toliko več možnosti imajo za sodelovanje tudi pri 
odločanju v poslovnem procesu. Kakovostno komuniciranje je dvosmeren ali celo večsmeren 
proces, ki omogoča uporabo izkušenj drugih. Zato se kaže kot ključna oblika tima, saj 
posameznik sam takšnih izkušenj ne bi mogel prepoznati. Kakovostno komuniciranje je 
odprto in spontano.  
 
 
2.3.1 Opredelitev in pomen poslovnega komuniciranja 
 
Pojem poslovno komuniciranje mnogi avtorji razlagajo na zelo podoben način, zato v 
nadaljevanju navajam le tri, ki se med seboj nekoliko razlikujejo.  
 
Pojem »komuniciranje« izhaja iz latinske besede communicare in pomeni posvetovati se, 
razpravljati, vprašati za nasvet. To pomeni, da udeleženci s komuniciranjem izmenjujejo 
informacije, znanje, izkušnje (Tavčar 2000, 199).  
 
Poslovno komuniciranje poteka v organizacijah in med organizacijami, v katerih delujejo 
udeleženci komuniciranja – pošiljatelj in prejemnik. Smisel organizacij, ciljnih združb ljudi je 
v ciljnem delovanju, v složnem prizadevanju za doseganje ciljev organizacije.  Človek sam 
pač le malo zmore; skupina ljudi, ki ne sodelujejo, je le seštevek. Sodelovanje pa zahteva 
sporazumevanje, sporočanje in odgovarjanje, skratka – komuniciranje. Poslovno 
komuniciranje je temeljno tkivo, ki povezuje udeležence v organizaciji in med organizacijami 
(Tavčar 2000, 199). 
 
Robbins (1991, 367) opredeljuje komuniciranje, kjer so vsi člani enakopravni, kot 
horizontalno ali lateralno komuniciranje. Vsi člani tima ali skupine v organizaciji 
komunicirajo med seboj neomejeno in nenadzorovano. Vsi člani enakopravno, svobodno, 
brez nadzora komunicirajo med seboj ter izražajo svoja mnenja (po Meško Štok 2009, 87). 
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Možina (1994, 89–91) meni, da komuniciranje v organizaciji obsega vse pojave, v katerih se 
razpošiljajo ali usmerjajo informacije. Komunikacijski proces enosmerne narave sestoji iz 
pošiljatelja, sporočila in prejemnika. Če pa proces komuniciranja natančneje opišemo, 
moramo reči, da pošiljatelj izbira in kodira sporočila, da jih določeni posredniki prenašajo in 
oblikujejo, da jih prejemnik dešifrira in na sporočilo reagira z ustreznim odgovorom. Tako 
pridemo do dvosmernega komuniciranja. Avtor nadaljuje z mislijo, da ljudje v organizaciji 
praviloma komunicirajo s tistimi, ki imajo znanje in izkušnje, skratka s tistimi, od katerih 
lahko pričakujejo pomoč pri doseganju osebnih (delovnih) ciljev. Člani organizacije torej 
vedno komunicirajo takrat, kadar si želijo kakorkoli izboljšati položaj. Probleme 
komuniciranja pa ocenjuje kot odslikavo težav, ki obstajajo med posamezniki in skupinami v 
organizaciji in so rezultat tudi drugih dejavnikov. V skladu s tem po mnenju nekaterih 
avtorjev navaja probleme, ki bi jih bilo potrebno rešiti, če bi želeli preseči ovire 
komuniciranja (Možina 1994, 91):  
− problem zaupanja; verbalne komunikacije potekajo z ljudmi in tu ne gre brez zaupanja; 
− problem medsebojne odvisnosti, skupnih ciljev in vrednot; delavec raje in lažje sprejme 

nalogo in nasvet od sodelavcev v skupini kakor od nadrejenega;  
− problem dajanja priznanja; nič ni tako restriktivno v komuniciranju kot občutek, da človek 

ne dobi ustreznega priznanja za prispevek; 
− problem soglasja v organizaciji; sproščen in točen potek komunikacij je možen in se 

intenzivira, če obstoji osnovno soglasje glede delovnih nalog, avtoritete, statusa in drugih 
odnosov v organizaciji. 

 
 
2.3.2 Razsežnosti in smeri uspešnega komuniciranja 
 
Komuniciranje je neprestano in povsod prisotno, vendar tako kot pri vsaki stvari v življenju 
obstajajo tudi tukaj dobre in slabe plati. Pri komuniciranju je dobro to, da se lahko izvaja in 
posreduje v več pojavnih oblikah in na več načinov, kar razširi možnosti hitrega oglaševanja, 
obveščanja in posledično ukrepanja. Slaba stran komuniciranja pa je ta, da se tudi tukaj 
mnogokrat pojavijo motnje, ki samo komuniciranje otežijo ali pa prenesenemu sporočilu dajo 
drug pomen.  
 
Pri poslovnem komuniciranju se je potrebno še posebej zavedati, da obstajata dve poti 
prenašanja in prevajanja informacij. Prva je formalna, brez katere organizacija ne bi mogla 
funkcionirati, in je nujna. Tukaj so mišljena navodila dela zaposlenim, razna obvestila in 
novosti, ki se vsakodnevno pojavljajo, razporedi dela, organizirani sestanki in podobno. 
Druga pot, po kateri potekajo informacije znotraj organizacije, pa je neformalna in je prav 
tako pomembna kot formalna, nekateri menijo, da celo še bolj. Pri neformalnih 
komunikacijskih kanalih gre za posredovanje vseh ostalih informacij, ki niso javno 
objavljene. To so govorice, mnenja in pritožbe. Odvijajo se popolnoma nenačrtovano oziroma 
spontano. 
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V nadaljevanju navajam glavne pojavne oblike komuniciranja in smeri komuniciranja. Na 
kratko opisujem, kaj pomeni formalno in neformalno komuniciranje, navajam dimenzije 
internega komuniciranja ter tri vrste motenj, ki se najpogosteje pojavljajo v procesu 
komuniciranja. 
 
 
Oblike komuniciranja 
 
Mnogih oblik komuniciranja se vsakodnevno poslužujemo tudi sami, čeprav se po navadi tega 
sploh ne zavedamo. V poslovnem svetu je za povečanje učinkovitega komuniciranja 
potrebno, da oblike in načine komuniciranja kombiniramo in si pomagamo z množičnimi 
sredstvi obveščanja. Vendar je pri vsaki obliki komuniciranja pomembno upoštevati namen 
(kaj je cilj), pomen (kaj je vsebina) in odnos (komu je komuniciranje namenjeno).  
 
Preglednica 1: Oblike komuniciranja in njena uporabnost 
 

Oblike komuniciranja Primeri Uporabnost 
Pisna besedila 
Predstavljajo jo razna besedila 
in so temeljnega pomena za 
obveščanje v kateremkoli 
jeziku. 

Pisma, memorandumi, poročila, 
zapiski, pogodbe, povzetki, 
pripombe, uredbe, načrti, 
dokumenti, besedila, knjige … 

Pisna beseda je razmeroma 
enostavna oblika sporočanja, je 
sorazmerno obstojna, lahko 
dostopna in se zato uporablja v 
razne namene. 

Govorjena beseda 
Zelo veliko jo uporabljamo v 
raznih zvezah in pomenih v 
organizaciji in zunaj nje. 

Pogovori, intervjuji, osebna 
srečanja, telefonski klici, 
razprave, sestanki, obvestila, 
govori, simpoziji, predavanja, 
obvestila … 

Izmenjava podatkov in 
informacij ... osebno ali preko 
naprav, se uporablja zaradi 
hitrosti in svoje neposrednosti.  

Simbolična govorica 
V vsakem komuniciranju je 
mogoče pozitivno ali 
negativno držo razbrati iz 
simbolike, ki jo izražamo. 

Kretnje, gibi, ki jih delamo, 
mimika, izraz na obrazu, 
pogled, poza telesa, ton glasu, 
tišina, način stoje, sedenje, 
gibanja, dejanja … 

Govorica telesa, kar počnemo 
ali pa tudi ne, močno vpliva na 
aktualno in čustveno 
razumevanje ljudi, včasih tudi 
podzavestno. 

Vidne podobe 
Pri tem gre za vizualna 
sporočila, ki naj jih zazna 
določena ciljna skupina. 

Fotografije, posnetki, slike, 
logotipi, ilustracije, grafika, 
risanke, risbe, film, sheme, 
videoposnetki, preglednice, 
načrti, kolaži … 

Vidna sporočila uporabljamo 
zato, ker želimo posredovati 
nekaj, kar naj bi gledalci dobro 
razumeli, lažje razbrali in si 
zapomnili … 

Multimedija 
Največkrat gre za kombinacijo 
raznih metod, ki pa pogosto 
vsebujejo informacijsko 
tehnologijo. 

Televizija, radio, revije, 
prospekti, letaki, posterji, 
internet, video, kasete, mobilni 
telefoni, digitalne kamere, CD-
ROM … 

Še posebej so uporabni, če so 
med seboj povezani oz. če se 
dopolnjujejo. Različni mediji 
ponujajo možnosti raznih 
pristopov in izvedb 
komuniciranja.  

  
Vir: Možina idr. 2004, 91. 
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Smeri komuniciranja 
 
Komunikacije so tokovi sporočil med prejemniki in oddajniki po določenem kanalu. 
Prejemniki in oddajniki so v medsebojnem razmerju. To je določeno z vsebino in obsegom 
komuniciranja, prav tako pa tudi s smerjo. Glede na smer je lahko razmerje eno– ali 
dvosmerno. Primer prvega so ukazi ali poročanje o opravljeni nalogi. Pri dvosmernem 
komuniciranju sta aktivna tako oddajnik kot sprejemnik. Glede na smer komuniciranja lahko 
potekajo navzdol ali navzgor; lahko so vodoravne ali vertikalne. Pri komuniciranju med več 
osebami se razmerja med njimi razširijo v komunikacijsko strukturo. Te strukture so različne. 
Ni si težko zamisliti, da so povezane, v svojih lastnostih odvisne od tehnične strukture, prav 
tako pa tudi od drugih struktur, zlasti še strukture avtoritete. Ta delitev je pomembna, saj so 
navpične, zlasti še neposredne navpične povezave, značilne za hierarhijo, vodoravne 
povezave pa za time (Rozman 2000, 7).  
 
Komuniciranje in informiranje zagotavljata podjetju natančno in pravočasno opravljanje 
delovnih nalog. Sta pogoj za medsebojno sporazumevanje in dobre odnose med posamezniki 
in skupinami v podjetju. Komuniciranje in informiranje potekata dvosmerno, kar je razvidno 
iz slike 3. Običajno sta to dva sistema (Gorišek, Tratnik in Likar 2003, 45): 
− sistem, s katerim vodstvo informira zaposlene o razmerah v podjetju, daje navodila in 

povratne informacije o opravljenih nalogah; 
− sistem, s katerim zaposleni poročajo o opravljanju nalog ter morebitnih problemih in ki 

jim omogoča dajanje predlogov, pritožb ter izražanje mnenj, stališč. 
 

	  
 

Slika 3: Komuniciranje in informiranje med vodstvom organizacije in zaposlenimi 
 

Vir: Gorišek, Tratnik in Likar 2003, 45. 
 
Tavčar (2000, 203) meni, da enosmerno komuniciranje deluje uradno, prihrani čas, še 
posebej, če je namenjeno številnim prejemnikom. Primerno je predvsem za posredovanje 
preprostih sporočil, ki niso dvoumna in težko razumljiva. Dvosmerno komuniciranje pa je po 
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njegovem mnenju največkrat bolj sestavljeno in zahtevnejše. Prejemnik naj bi sporočila 
pošiljatelja ne le razumel, temveč bil sposoben in pripravljen tudi na odzivanje; poznal naj bi 
interese, potrebe in čustva pošiljatelja. 
 
Pri komuniciranju velja omeniti tudi povratno informacijo (feedback), ki je pogostokrat 
ključnega pomena, saj potrdi ali spremeni določena dejstva in nadaljnja ukrepanja. Povratna 
informacija je prejemnikov odgovor na sporočilo, ki ga je v komunikacijskem procesu prejel 
od oddajnika. S pomočjo povratne informacije oddajnik vidi, ali je prejemnik sporočilo prejel, 
ali ga je pravilno razumel in kako je nanj reagiral. Če ga je prejel in se je po oddajnikovih 
pričakovanjih nanj pravilno odzval, je komunikacija uspela, saj sta bila namen in cilj 
sporočanja dosežena.  
 
 
Formalno in neformalno komuniciranje 
 
Formalno komuniciranje je komuniciranje, ki je uradno in ga izvaja vodstvo do svojih 
zaposlenih, ko jih skliče na sestanek in jih obvesti o novostih, ko jim daje dnevne delovne 
naloge ipd. Neformalno komuniciranje je komuniciranje, ki ga v večjem delu opravljajo 
zaposleni mimo vodstva. Takšno komuniciranje je hitro, popolnoma neuradno in ga ni 
mogoče nadzirati. Ima pa pomembno funkcijo sproščanja napetosti, oblikovanja skupin 
zaposlenih in povečevanja identifikacije z organizacijo. To so pogovori med zaposlenimi o 
dogodkih, ki se dogajajo znotraj podjetja, o družinah, problemih, zdravju, politiki itd. Zato je 
neformalno komuniciranje zelo koristno pri oblikovanju organizacijske kulture in klime, pri 
samem delovanju podjetja in pri zadovoljstvu zaposlenih. 
 
 
Dimenzije internega komuniciranja 
 
Pri povečanju zadovoljstva zaposlenih si organizacije najlažje in najceneje pomagajo z 
interno komunikacijo. Lepa beseda lepo mesto najde, pravijo. Z interno komunikacijo vodje 
ne prenašajo le informacij, temveč si pomagajo pri gradnji medsebojnih odnosov, ki krmilijo 
delo in uspešnost organizacije. Iz tega je razvidno, da so komunikacije sestavni in neločljivi 
del vodenja. Kaj pričakujemo od drugih, komu zaupati odgovorne naloge, kdo napreduje, kdo 
je kaznovan in zakaj, z vsemi temi vprašanji se sooča vodja pri svojem delu. Da bi dobil 
odgovore, pa je osebna komunikacija z zaposlenimi neizogibna in nenadomestljiva.  
 
Razvoj modela internih komunikacij temelji na petih ključnih dimenzijah (Gruban 2005): 
1. Integraciji politike interne komunikacije v poslovno politiko in strategijo podjetja: 

− samo tako managerji dojemajo strateško razsežnost interne komunikacije. 
2. Vključitvi vodij in managerjev v vsakodnevne komunikacijske procese: 

− besede = dejanja = vedenje; 
− večji del časa namenjen komuniciranju; 
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− poslušati in spraševati, manj govoriti in trditi; 
− prijaznost namesto ukazovanja; 
− neformalnost pred togostjo; 
− učenje namesto poučevanja; 
− več skrbi za ljudi in odnose kot za posel in naloge; 
− zabavnost pred »teženjem«. 

3. Upoštevanju zaposlenih kot »zrelih in odraslih« potrošnikov komunikacij: 
− čim manj pokroviteljstva in paternalizma; 
− zaposleni imajo poseben »detektor sprenevedanja«; 
− ne podcenjujte zmožnost dojemanja zaposlenih; 
− kot »potrošniki komunikacij« bodo plačevali z vrhunsko valuto: zavzetostjo, energijo, 

motivacijo, ustvarjalnostjo, produktivnostjo, ipd. 
4. Podpori vodjem pri njihovi komunikacijski vlogi in zagotavljanju njihove odgovornosti v 

komunikacijskih procesih: 
− imeti morajo informacije tudi sami; 
− razumeti morajo neformalne komunikacije in se ne truditi za njihovo izkoreninjenje; 
− odgovornost za sledenje ali neodzivanje za komunikacijsko vlogo vodje 

(nagrajevanje, izbira, razvoj, učenje, napredovanje, »nagrada/kazen«). 
5. Usmerjenosti na strateške elemente interne komunikacije in upravljavske cilje in ne na 

»orodja« interne komunikacije: 
− planiranje, standardi, strategija; 
− upravljanje internega komuniciranja. 

 
 
Vrste motenj v komuniciranju  
 
Tavčar (2000, 204) motnje komuniciranja opredeljuje v tri sklope:  
1. Motnje zaradi medsebojnega nerazumevanja pošiljatelja in prejemnika, ki sta si tujca, 

njune misli in občutki niso uglašeni med seboj, med njima ni empatije. 
2. Motnje zaradi nesporazumov (semantične motnje): prejemniku sporočilo, kakršnega 

sprejme, ne pomeni isto kot pošiljatelju; tem motnjam pogosto botrujejo razlike med 
jeziki in kulturami udeležencev. 

3. Motnje, ki nastajajo na komunikacijski poti (šum komunikacijskega kanala): informacije 
se kazijo, zamujajo, se izgubljajo, kriva je slaba telekomunikacijska zveza, izgubljeno 
pismo ipd. 

 
Za odpravljanje motenj je bistveno, da znamo ugotoviti, ali nastajajo pri pošiljatelju, 
prejemniku ali na komunikacijski poti.  
 
Tukaj velja omeniti tudi t. i. »nekomuniciranje«, saj povzroča enake oziroma podobne 
posledice kot prej naštete motnje. Nekomuniciranje je nasproten pojav komuniciranja in 
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čeprav stara misel pravi: »kdor molči, tisočim odgovori«, v poslovnem svetu tega ne moremo 
upoštevati in prakticirati. V nadaljevanju navajam dva primera, ki to tudi dokazujeta (Možina 
idr. 2004, 21): 
− Sogovornik bo morda začutil, da s pogovorom o temi, ob kateri je sogovornik obmolknil, 

nekaj ni v redu. Nemara je zbudil dvome in sumničenje. V vsakem primeru je boljši 
neobvezujoč odgovor kot pa nikakršen.  Na primer »Na vprašanje nisem pripravljen«, »Ne 
morem odgovoriti takoj«, »Odgovorim lahko le približno«. 

− V poslovnem svetu se pogosto dogaja, da smo tarča prizadevanj različnih partnerjev. Ti bi 
radi navezali komuniciranje zaradi svojih poslovnih interesov, ki so nam morda tuji ali 
celo nesprejemljivi. Tudi v takem primeru se ne bi smeli izogibati komuniciranju. 
Marsikdaj je še najboljše, da jasno opredelimo svoje stališče, ekonomske možnosti in 
omejitve. Tak pogovor morda ne bo privedel do cilja, ki si ga je zastavil partner – do 
sklenitve posla, vendar tudi taki pogovori lahko privedejo do boljšega medsebojnega 
znanstva in s tem do boljših medosebnih odnosov v bodoče. 

 
 
2.3.3 Vplivi na uspešnost komuniciranja 
 
Pri vplivih na uspešnost komuniciranja je najprej potrebno razjasniti, kaj pomeni sama 
uspešnost, saj jo mnogi zamenjujejo z učinkovitostjo. Pojma se medsebojno povezujeta, 
vendar imata vsak svoj pomen. 
 
Učinkovitost in uspešnost podjetij sta povezana z besedami učinek in uspeh. Učinek pomeni 
izdatnost, glagolska izpeljava je učinkovitost (efficiency), ki pomeni delovati, pomagati, imeti 
moč, imeti veljavo. Pojem uspeh pa je povezan z uspehom dela, glagolska izpeljava je 
uspešnost (effectiveness), ki se nanaša na končno stanje kot izid neke dejavnosti. Učinkovitost 
pomeni torej delovanje, medtem ko uspešnost pomeni stanje oziroma izid. Učinkovitost je 
mera izkoristka, ki nastane kot posledica odnosa med vložki in izidi pri notranjem delovanju 
podjetja ter je odvisna predvsem od organiziranja notranjih dejavnikov. Uspešnost podjetja je 
mera, ki nastane kot posledica odnosa med doseženimi izidi in postavljenimi cilji. Na 
uspešnost podjetja vplivajo tako notranji kot tudi zunanji dejavniki (Ivanko 1999, 3). 
 
Na učinkovitost in uspešnost komuniciranja bistveno vplivajo (Tavčar 2000, 206): 
− odnosi med udeleženci; 
− zavzetost udeležencev za dejavnost, ki jo zajema komuniciranje; 
− samostojnost udeležencev pri delu ter  
− naravnanost udeležencev v skupno urejanje zadev.  
 
Po mnenju Možine (1994, 92) vplivajo na uspešne oblike komuniciranja in odločanja narava 
nalog, obstoječe situacije, navade in sposobnosti ljudi, interne in eksterne okoliščine in drugo. 
Nadaljuje z mislijo, da so za normalno vzdrževanje organizacijskega procesa potrebne 
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značilne povratne komunikacije, v bistvu informacije, ki prihajajo nazaj od prejemnika k 
pošiljatelju in mu povedo, kako so bile sprejete. Zelo pogoste ovire, ki nasprotujejo 
vzpostavljanju povratnih informacij, so hierarhični in avtoritarni odnosi.  
 
Na uspešnost komuniciranja vplivata količina in stopnja intenzivnosti prisotnih 
komunikacijskih motenj. Prav tako vplivata poslušnost in koncentracija prejemnika sporočila. 
Nanj vplivata tudi izobraženost in strokovna usposobljenost, ki olajšata razumevanje, 
tolmačenje in posredovanje informacij. Vplivni dejavniki pa so tudi informiranost med 
udeleženci, taktiziranje, iskrenost, korektnost in zavzetost.  
 
Poslovno komuniciranje je eno izmed sredstev za doseganje ciljev organizacije. Vse kar 
vpliva na komuniciranje, posledično vpliva na uresničitev ciljev organizacije. Če so cilji 
organizacije doseženi, so doseženi tudi cilji zaposlenih, saj so se morali za uspešno doseganje 
teh ob začetku skupnega delovanja uskladiti in prilagoditi. Če pa so doseženi cilji zaposlenih, 
so zaposleni toliko bolj zadovoljni. Iz tega je razvidno, da se znotraj organizacije medsebojno 
povezuje več segmentov, ki so med seboj odvisni in v veliki meri vplivajo na učinkovitost in 
uspešnost delovanja organizacije. 
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3 ZADOVOLJSTVO IN PRIPADNOST ZAPOSLENIH 
 
Vsak raje vidi nasmejan in zadovoljen obraz kot pa žalostnega. Biti zadovoljen je nekaj 
najlepšega, pot do zadovoljstva pa ni vedno lahka. Nanjo vpliva mnogo dejavnikov in je 
odvisna od okoliščin, v katerih se človek nahaja. Upoštevati je potrebno, da si merila za 
dosego zadovoljstva zastavlja vsak sam. Skromnost in ambicioznost sta lastnosti posameznika 
in ključna kriterija, ki odločata, kdaj je in kdaj človek bo zadovoljen. Nekatere se da hitreje in 
lažje zadovoljiti, druge težje, tretjih se sploh ne da. Tako je tudi z zadovoljstvom pri delu v 
določeni organizaciji. Vendar, naj bi se tukaj že ob vklopu posameznika v organizacijo,  
razjasnili obojestranski cilji in interesi, tako da pozneje ne bi prihajalo do nesporazumov in 
konfliktov.  
 
Čeprav delujeta zaposleni in organizacija vzajemno, sta mnogokrat tudi egoistična in mislita 
le nase in na svoje interese. Tako organizacija večkrat pozablja na svoje ljudi in na njihove 
potrebe, zaposleni pa na dobro organizacije in njene cilje. Organizacije bi se morale bolj 
zavedati, da je ključ do uspeha ustrezno ravnanje z zaposlenimi, ki predstavljajo 
najpomembnejše premoženje organizacije. Kajti le zadovoljen zaposleni bo tudi uspešen in 
učinkovit. Razvoj in uspešnost organizacije se čedalje bolj krojita s prispevki zaposlenih in ne 
le z materialnimi in finančnimi naložbami. Možina (1994, 131) trdi: »Tisti, ki želijo doseči, da 
bi organizacija delovala kot kooperativni sistem, se morajo posvetiti ljudem v organizaciji, 
njihovim osebnim problemom, željam in stopnji zadovoljstva.« 
 
Jakopec (2007, 103–104) meni, da si mora management organizacije pri ravnanju z ljudmi 
ves čas svojega delovanja prizadevati, da se delovno zadovoljstvo zaposlenih v odnosu do 
managementa odraža v občutku, da je vodstvu mar za njih (zaposlene), da je njihovo delo 
pomembno, da jih vodstvo ceni in spoštuje, da se lahko svobodno izražajo in da so lahko pri 
delu ustvarjalni ter inovativni. V nadaljevanju še navaja, da mora management organizacije: 
− pomagati svojim zaposlenim, da neprestano izboljšujejo svojo učinkovitost zaradi 

neprestanih globalnih in organizacijskih sprememb, ki morajo vedeti, zakaj so odgovorni 
in  

− seznanjati zaposlene z možnostmi, ki se jim ponujajo v prihodnosti in jim zagotavljati 
možnosti za razvoj, usposabljanje in pridobivanje izkušenj, s katerimi bodo pripravljeni na 
zahtevne naloge znotraj svoje organizacije.  

 
Da so zaposleni zadovoljni, ni pomembno le zaradi povečanja učinkovitosti in uspešnosti 
organizacije, temveč zaradi samega počutja zaposlenih, ki se dnevno soočajo s problemi. Če 
bo človek na delovnem mestu zadovoljen, bo to energijo prenesel tudi v družino in med 
prijatelje. Povrnil in okrepčal se mu bo optimizem, temu pa po navadi sledi tudi volja do 
prihajajočih projektov in vse pozitivno. Na drugi strani se je potrebno zavedati, da bo 
zadovoljen zaposleni z večjim veseljem in ponosom prihajal na delovno mesto, za 
organizacijo bo pripravljen storiti tudi dodatna dela, v javnosti bo ščitil interese organizacije 
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in o njej govoril le pozitivno. S temi dejanji se začne izkazovati pripadnost sami organizaciji. 
O pripadnosti zaposlenih začnemo govoriti šele, ko je dosežena najvišja stopnja zadovoljstva. 
Kajti pripadnost je dosegljiva le preko zadovoljstva, zadovoljstvo pa preko ugodne kulture in 
klime. Torej če nekomu zelo ustrezata organizacijska kultura in klima, bo v organizaciji zelo 
zadovoljen, s tem pa bo njegova pripadnost do organizacije naraščala. 
 
Mihalič (2008, 6–8) meni, da je pripadnost in lojalnost zaposlenih veliko težje doseči kot pa 
njihovo zadovoljstvo pri delu. Eden glavnih vzrokov za to je, da je interes za doseganje 
zadovoljstva dvostranski (delodajalčev in delojemalčev), za doseganje lojalnosti pa 
enostranski (delodajalčev). Nadaljuje s trditvijo, da je na zagotavljanje pripadnosti in 
lojalnosti potrebno gledati z vidika, da je lojalnost zaposlenega njegova nagrada nam kot 
vodji ali naši organizaciji, in sicer v zameno za skrb za njegovo zadovoljstvo. 
 
 
3.1 Kaj pomeni zadovoljstvo zaposlenih in kaj pripadnost zaposlenih v organizaciji? 
 
O zadovoljstvu in pripadnosti zaposlenih se vsak dan razglablja povsod po svetu, saj 
organizacije temu namenjajo vedno večji strateški pomen. Strokovnjaki, ki so se ukvarjali s to 
tematiko, so ju na koncu tudi opredelili in utemeljili njun pomen. V nadaljevanju navajam 
nekaj njihovih oblikovanih definicij.  
 
Zadovoljstvo zaposlenih (employee satisfaction) 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.  V terminologiji stroke gre pri tem za tako imenovano posamezno 
efektivno reakcijo na delo, delovno okolje, pogoje dela in delovno mesto. Enostavneje pa 
lahko zadovoljstvo pri delu in na delovnem mestu opredelimo kot tak 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).  
 
Najbolj nazorno bomo pripadnost in lojalnost zaposlenega lahko prepoznali kot izražen 
občutek posameznika, da pripada organizaciji in svojemu timu, želi pomagati sodelavcem v 
organizaciji, da podpira svojega vodjo, ravna v skladu z delovno etiko in profesionalnostjo, se 
zavzema za kolektivno dobro, ob krizah ne zapusti organizacije, mu je v čast opravljati svoje 
delo, širi dobro ime o organizaciji in podobno (Mihalič 2008, 6). 
 
Jakopec (2007, 102) meni, da zadovoljstvo zaposlenih izvira iz nagrad, priznanj in pohval, ki 
jih vodstvo izroča ali izreka javno. Pri tem je pomembno, da jih daje vedno znova. Zaposleni 
so radi koristni, zato se mora management truditi ustvarjati okolje, v katerem se bodo ljudje 
dobro počutili. 
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Primerjava posameznikovih pričakovanj in dosežkov lahko pripelje do zadovoljstva ali 
nezadovoljstva. Pričakovanje, ki igra vlogo spodbujevalca motivacije ali hotenja, nastopa ali 
mora nastopati pred samo aktivnostjo, sicer do aktivnosti ne pride. Zadovoljstvo pa je 
posledica primerjave rezultata s pričakovanjem in torej sledi na koncu določenega procesa. Iz 
tega je mogoče sklepati, da motivacija in zadovoljstvo nimata nič skupnega, saj se pojavljata 
na različnih koncih istega procesa in to v različnih vlogah. Mogoče pa je, da veliko 
zadovoljstvo povzroča v ljudeh hotenje ali motivacijo za ponavljanje aktivnosti (Lipičnik 
2002, 481). 
 
Podobnega mnenja je tudi Možina (2002a, 63), ki pravi, da je od stopnje zadovoljstva 
zaposlenih z delom v veliki meri odvisna stopnja motivacije za delo. O zadovoljstvu na 
delovnem mestu meni, da govorimo tedaj, ko je plača dobra, imamo možnost napredovanja, 
smo v dobrih odnosih z nadrejenim in sodelavci, imamo možnost za soodločanje na delovnem 
mestu, lahko vplivamo na metode in sistem svojega dela in podobno. Večje je število 
navedenih dejavnikov, ki imajo namesto pozitivnega (dobro) negativen predznak (slabo), 
večje je nezadovoljstvo posameznika na delovnem mestu. 
 
Ljudje delujejo za zadovoljitev potreb oziroma za doseganje sredstev, ciljev za njihovo 
zadovoljitev. Takšno, v določen cilj usmerjeno delovanje, je motivirano delovanje. Motiv je 
hotenje doseči cilj. Pri tem se člani združbe medsebojno podpirajo pa tudi omejujejo. Med 
njimi, med njihovimi potrebami in cilji prihaja do motivacijskih razmerij in struktur (Rozman 
2000, 7).  
 
Po Rozmanu (2000, 66) je zadovoljstvo pri delu, lojalnost in pripadnost združbi občutenje pri 
delu (work attitude), kar zajema zbir čustev, mnenj o tem, kako naj se človek vede pri 
konkretnem delu, ki ga opravlja. Menjajo se v odvisnosti od konkretnega dela in niso tako 
trajna kot delovne vrednote.  
 
Zadovoljstvo pri delu so občutki in mnenja ljudi o delu, ki ga opravljajo. Ljudje so z delom 
lahko močno zadovoljni in ga ne bi radi menjali. Lahko pa so s sedanjim delom povsem 
nezadovoljni. Zadovoljstvo pri delu je odvisno od osebnosti, delovnih vrednot, narave dela 
samega in družbenih vplivov. V empiričnem raziskovanju so ugotovili, da npr. dvojčki 
pogosto najdejo zadovoljstvo pri enakih delih. Smatrajo, da je okrog 30 % zadovoljstva 
pogojenega s podedovanjem, torej predvsem z osebnostnimi lastnostmi. Ostalo je povezano z 
delovnimi vrednotami, delom samim in okoljem. Če delo nudi rezultate, ki so povezani z 
delovnimi vrednotami (npr. posameznika močno privlači plačilo, delo pa mu ga nudi), potem 
bo zadovoljstvo pri delu veliko in obratno. Prav tako pa na zadovoljstvo vpliva samo delo: 
delovni pogoji, varnost pri delu, razporeditev delovnega časa, dolžina delovnika. Ne nazadnje 
na zadovoljstvo vpliva tudi družbeno okolje, ki smatra določena dela za bolj ali manj zaželena 
in pomembna. Npr. nezadovoljni delavci bodo vplivali na novega sodelavca, da bo tudi on 
postal nezadovoljen z delom. Ali npr. močno verni zaposleni bodo bolj nezadovoljni z delom, 
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ki ga morajo opravljati med prazniki, kot manj verni. Ali npr. v kulturi, ki gradi na timskem 
delu, bodo zaposleni manj zadovoljni z opravljanjem zelo individualnih del (Rozman 2000, 
66). 
 
Kaj in kako še vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, prikazujem s pomočjo ugotovitev dveh 
različnih avtorjev. Na sliki 4 so prikazani dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo in 
nezadovoljstvo zaposlenih ter kaj posledično povzročajo. V preglednici 2 so dejavniki 
združeni v šest skupin, te pa so opisno opredeljene, kje se v podjetju tudi kažejo. 
 

	  
 

Slika 4: Vzroki in posledice zadovoljstva/nezadovoljstva zaposlenih 
 

Vir: Moorhead in Griffin 1989, 89. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacijski dejavniki: 
- plačilo/plača; 
- možnosti napredovanja; 
- delo samo; 
- zavarovanje/varnost; 
- delovne razmere. 

Skupinski dejavniki: 
- sodelavci; 
- nadrejeni. 

Osebni dejavniki: 
- potrebe; 
- prizadevanja; 
- ugodnosti. 

Zadovoljstvo 
zaposlenih 

Nezadovoljstvo 
zaposlenih 

Nizka stopnja 
izostajanja z dela 

Nizka stopnja 
fluktuacije 

Visoka stopnja 
fluktuacije 

	  Visoka stopnja 
izostajanja z dela 
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Preglednica 2: Dejavniki, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom 
 
Vsebina dela: Možnost uporabe znanja, možnost učenja in strokovne rasti, 

zanimivost dela. 
Samostojnost pri delu: Možnost odločanja o tem, kaj in kako bo delavec delal, 

samostojno razporejanje delovnega časa, vključenost v 
odločanje o splošnejših vprašanjih dela in organizacije. 

Plača, dodatki in ugodnosti  
Vodenje in organizacija 
dela: 

Ohlapen nadzor, dajanje priznanj in pohval ter izrekanje 
pripomb in graj, usmerjenost vodij k ljudem ali v delovne 
naloge, skrb za nemoten potek dela. 

Odnosi pri delu: Dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje sporov, 
sproščena komunikacija med sodelavci, nadrejenimi in 
podrejenimi. 

Delovne razmere: Majhen telesni napor, varnost pred poškodbami in obolenji, 
odpravljanje motečih dejavnikov fizičnega delovnega okolja, 
kot so vlaga, neugodna temperatura, prah, hrup in podobno. 

 
Vir: Svetlik 2002b, 184. 
 
V zgornji tabeli so eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo 
zaposlenih, omenjeni odnosi. Nanj vplivajo zlasti naslednji dejavniki (Možina idr. 2004, 83): 
− sprejemanje poštene kritike; 
− razumevanje in medsebojna pomoč; 
− varno opravljanje dela; 
− ugled, ki ga uživajo udeleženci; 
− počutje v ožji delovni skupini; 
− disciplina na delovnem mestu; 
− možnost posvetovanja; 
− spoštovanje osebnosti. 
 
Na povečevanje ali zmanjševanje samega zadovoljstva oziroma nezadovoljstva pa imajo moč 
vplivanja tudi prehitre spremembe in nestabilnost dela, ki se ga zaposleni močno bojijo. Prav 
tako je pogost vzrok za nezadovoljstvo odsotnost povratnega informiranja. Ljudje morajo biti 
redno obveščeni o novostih, uspešnosti projekta, v katerem so sodelovali, vplivu naloge s 
katero so ravnokar zaključili, napredku pri njihovem strokovnem razvoju itd. S tem se bodo 
tudi sami naučili pravočasnega informiranja vodstvu o dogodkih pri delu in morebitnih 
težavah. Preverjanje prisotnosti je stvar, ki mnoge zmoti, jim vzbudi nezaupanje in 
nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo povzročijo tudi previsoke stopnje stresa in pritiska nad 
zaposlenimi. Za pozitiven vpliv na zadovoljstvo pa so pogostokrat zaslužne možnosti 
izobraževanja, učenja in pridobitev novih delovnih izkušenj. Njim se pridružujejo tudi skrb za 
prijetno vzdušje, zagotovitev kratkih odmorov, občasna sprostitev, zdrava prehrana, 
odpravljanje monotonosti pri delu in spoštljiv odnos do zaposlenih. Slednji se najučinkoviteje 
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izkazuje z dejanji in lastnim vzgledom. To pripomore k pridobitvi zaupanja, spoštovanja, 
pripadnosti in ne nazadnje tudi lojalnosti do organizacije.  
 
Povsem razumljivo je, da se zadovoljstvo pri delu spreminja. Vendar se pogosto giba okrog 
določene ravni. Npr. ko zaposleni prejme plačilo, zadovoljstvo poraste. Če se delovne 
razmere poslabšajo, bo zadovoljstvo upadlo. Zato je pomembno, da se zadovoljstvo 
zaposlenih meri pred in po vsakem večjem projektu ter vsaj enkrat letno. To vodji podjetja 
pomaga, da lažje spremlja, kakšni so medsebojni odnosi sodelavcev, kako poteka 
komuniciranje in informiranje, skratka kaj se znotraj podjetja dejansko dogaja. Z rezultati v 
roki lažje sprejema tudi ukrepe, če so potrebni, zgladi nastale nesporazume ipd. 
 
Ocenjevanje zadovoljstva pri delu poteka s primerjanjem značilnosti dela, ki bi jih 
posameznik rad imel pri delu, in značilnostmi, ki jih njegovo konkretno delo ima. Npr. 
posameznik bi želel opravljati delo, ki mu nudi ustrezen status. Če njegovo sedanje delo tega 
ne nudi, je to lahko razlog za njegovo nezadovoljstvo. Torej, če so delavčeva pričakovanja 
glede dela izpolnjena, bo delavec zadovoljen. Če niso, ne bo zadovoljen. 
 
Za delavčevimi pričakovanji in vštric njih pa se po navadi nahajajo njegovi interesi, želje in 
potrebe. Možina idr. (2004, 35) razvrščajo potrebe po prednosti v pet stopenj:  
1. Temeljne ali fiziološke potrebe, kot so lakota, žeja, ritem počitka in dela ter spolnost, 

pogosto enačimo z osnovno življenjsko ravnjo. 
2. Potrebe po varnosti, kot so osebna fizična varnost, varnost pred boleznijo, nepreskrbljeno 

starostjo, varnost zaposlitve in osebnega razvoja. 
3. Potrebe po druženju so potrebe po prijateljstvu in ljubezni, razmerju z drugimi ljudmi, 

pripadnosti skupinam in organizacijam. 
4. Potrebe po ugledu se kažejo v stopnji samospoštovanja in samozaupanja, spoštovanja in 

priznanja drugih, osebnem statusu v družbi. 
5. Potrebe po samouresničevanju so potrebe razvijati lastne sposobnosti in ustvarjalnosti, tj. 

izražati lastno osebnost. 
 
 

3.2 Zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost organizacije 
 
Mihalič (2008, 10) navaja, da bomo za uspešnost zaposlenih naredili največ, če bomo 
zagotavljali zadovoljstvo pri delu in na delovnem mestu. Vsi ukrepi za večje zadovoljstvo 
zaposlenih vedno vplivajo na večjo uspešnost zaposlenih in v končni posledici na večjo 
uspešnost organizacije. Ukrepi, ki jih uvajamo morda zgolj v namen večje uspešnosti in 
učinkovitosti, bodisi posameznikov bodisi same organizacije,  morajo biti posledično vedno 
pripravljeni in aplicirani tako, da bodo posredno ali neposredno povečevali stopnjo 
zadovoljstva oziroma da vsaj ne bodo povzročali nezadovoljstva zaposlenih. Avtorica v 
nadaljevanju pravi, da so predpogoj za uspešno organizacijo zadovoljni zaposleni, medtem ko 
pa zaposleni niso samodejno zadovoljni zgolj zaradi tega, ker delajo v neki uspešni 
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organizaciji. To se v praksi najbolj pokaže, ko so posamezniki zaradi uspešnosti podjetja 
lahko ponosni na to, da delajo v taki organizaciji, lahko jim je celo v čast delati v njej, vendar 
bodo lahko tako organizacijo klub temu hitro zapustili, če bodo v njej nezadovoljni. Res pa je, 
da imata zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost organizacije v integraciji sinergičen učinek. 
 
Zadovoljstvo in učinek naj bi bila enakovredna in celo neodvisna cilja. Številna preučevanja 
so dokazala, da veliko zadovoljstvo ni vselej povezano z večjim učinkom. Ukrepi naj bi 
zagotovili, da bomo z njimi koristili učinku in zadovoljstvu, ne pa enemu na račun drugega. 
Res pa je, da bi učinku morali priznavati prednost toliko časa, dokler se mora organizacija 
neposredno bojevati za preživetje. Bolj kot je položaj organizacije varen, bolj je upravičena 
zahteva, da bi si management moral prizadevati tudi in predvsem za zadovoljstvo članov 
kolektiva. Seveda pa bi bilo hudo narobe, če bi si na račun zadovoljstva prizadevali za večjo 
učinkovitost. Nujno prednost učinkovitosti lahko označimo z razumskimi cilji, zadovoljstvo 
pa z emocionalnimi cilji, skupnimi ali posameznikovimi (Lipičnik 2002, 477). 
 
Čeprav je večina mnenj usmerjena v prepričanje, da zadovoljstvo zaposlenih vodi k večji 
uspešnosti, se najdejo nasprotniki, ki trdijo drugače oziroma stvar gledajo iz drugih 
perspektiv. Zupanova (2001, 104) je tista, ki meni da so lahko zadovoljni delavci, visoko, 
nizko ali povprečno uspešni. Zanjo drži bolj obratna povezava, da uspešnost pri delu vodi do 
večjega zadovoljstva, ki potem v povratni zvezi spet vpliva na večjo uspešnost. Stopnja 
splošnega zadovoljstva, ki je pogojena z zaznavanjem vsakega posameznika, je sicer zanimiv 
kazalec, saj se dogaja v podjetju. Tem bolj pomembna pa postaja povezava zadovoljstva z 
rezultati pri delu. Tako so pri spremljanju zadovoljstva ključna prav vprašanja o tem, kako 
podjetje zaposlenim omogoča, da uveljavljajo svoje znanje in ideje ter dosegajo uspehe pri 
delu. To namreč vpliva tako na njihovo zadovoljstvo kot na uspešnost podjetja. 
 
Enako ugotavlja Rozman (2000, 66): »Zanimivo je, da zadovoljstvo pri delu ne vpliva 
posebej močno na delovne rezultate. Nekateri celo menijo, da je povezanost obratna, da 
rezultati vplivajo na posameznikovo zadovoljstvo. V večji meri pa zadovoljstvo vpliva na 
odsotnost in fluktuacijo.«  
 
Kaj lahko vodja na področju ravnanja z ljudmi še stori in na kakšen način naj ukrepa, da bi se 
uspešnost organizacije venomer krepila? Mnogokrat se postavlja to vprašanje, na katerega pa 
znajo odgovoriti le redki. To so managerji, ki se dnevno soočajo s tem problemom, in 
strokovnjaki, ki imajo na tem področju večletne izkušnje. Nekaj njihovih ugotovitev navajam 
v nadaljevanju. 
 
Želja po uspešnosti poslovanja je nedvomno temeljno vodilo slehernega podjetja in temu sledi 
tudi ravnanje s kadrovskimi viri. Če bi želeli poistovetiti cilj ravnanja z kadrovskimi viri zgolj 
s poslovno uspešnostjo, bi ugotovili, da gre za ozko zastavljen cilj. To pa uskladimo tako, da 
(Možina 2002b, 4): 
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1. zaposlene moramo pojmovati kot naložbo za prihodnost, ki bo ob pravilnem ravnanju in 
razvoju z dvigovanjem storilnosti prinašala dolgoročne koristi organizaciji; 

2. poslovna politika podjetja mora biti naravnana k zadovoljevanju gospodarskih in osebnih 
potreb zaposlenih; 

3. prizadevati si moramo za tako delovno okolje, ki bo zaposlene spodbujalo k razvoju in 
uporabi njihovih zmožnosti v največji možni meri; 

4. ravnanje s kadrovskimi viri mora biti usmerjeno k nenehnemu usklajevanju potreb in 
ciljev organizacije in zaposlenih. 
 

Kot drugi izredno pomemben cilj navaja Možina (2002b, 5) uresničevanje delavčevih potreb, 
želja in pričakovanj v zvezi z delom. Potrebe zaposlenih naraščajo soodvisno z izobrazbo in 
splošno razgledanostjo, zato želijo imeti številni zaposleni čim boljši pregled nad svojim 
delom. Pri svojem delu želijo biti samostojni, kar omogoča, da več prispevajo k skupnim 
dosežkom. V številnih organizacijah imajo razne oblike sodelovanja, predvsem pri nadzoru 
nad lastnim delom in komuniciranjem. Ena pomembnih nalog vodje je vzpostavitev 
komunikacije s sodelavcem, kar lahko bistveno pripomore k sodelovanju slednjega v procesu 
dela. Druga pomembna naloga je spodbujanje zaposlenih k dajanju koristnih predlogov, ki 
lahko bistveno pripomorejo h kakovosti in povečanju produktivnosti.  
 
Učinkovita in uspešna podjetja Ivanko (1999, 3) opredeljuje tista podjetja, ki se znajo hitro 
odzivati na vplive okolja z organiziranjem svojih notranjih dejavnikov. Uspešne in učinkovite 
organizacije posvečajo največ pozornosti t.i. mehkim variablam, kot so: skupne vrednote, 
kadri, njihova znanja in sposobnosti, načini delovanja idr.  
 
Uspešna podjetja so torej tista, ki znajo pravočasno reagirati, takoj ukrepati ali se prilagoditi. 
Se pravi, da znajo opazovati dogodke, ki se odvijajo znotraj podjetja, nato pa nastale 
nepravilnosti pravočasno odpraviti, se odzvati na nezadovoljstvo zaposlenih in je ne potiskati 
na stranski tir, saj se lahko v nasprotnem primeru to pozna na organizacijski kulturi, klimi in 
nazadnje  uspešnosti organizacije.  
 
E. Schein (1985) predpostavlja, da je učinkovito in uspešno delo ljudi njihova zavezanost, 
zvestoba in navdušenje za organizacijo ter njenih ciljev in njihovo zadovoljstvo ob njihovem 
delu, odvisno od dveh pogojev (po Kralj 2005, 183):  
− Od stopnje zadovoljitve njihovih pričakovanj glede prispevanja in prejemanja v primerjavi 

s pričakovanji organizacije glede dajanja in dobivanja. 
− Od narave tega, kar je bilo dejansko izmenjanega (na temelju nekega sporazuma): denar v 

zamenjavo za čas pri delu; zadovoljitev družabnih potreb in varnosti v zamenjavo za trdno 
delo in zvestobo; možnosti za samopotrditev in izzivno delo v zamenjavo za visoko 
učinkovitost, visoko kakovost dela in ustvarjalne napore za dosego ciljev organizacije 
oziroma raznovrstne kombinacije teh in drugih stvari. 
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Jakopec (2007, 49) opozarja, da je s čustvi zaposlenih potrebno ravnati previdno, in navaja 
posledice, ki si ob neugodnem in ugodnem ravnanju sledijo. V primeru, ko vodstvo s čustvi 
ne ravna kakovostno, se med zaposlenimi in vodstvenim kadrom gojijo negativna čustva, kot 
so na primer obsojanje, jeza, pritoževanje, strah ipd. Pri zaposlenih ima to za posledico: 
− manjšo uspešnost; 
− slabše intelektualne sposobnosti in manjšo kreativnost; 
− slabše zdravstveno stanje; 
− sebičnost in zmanjšano empatijo do drugih zaposlenih. 

 
Če pa vodstvo v podjetju s čustvi ravna kakovostno, to je, da se zaveda in goji pozitivna 
čustva, kot so na primer simpatija, uravnotežena skrb, ljubezen ipd., ima to pri zaposlenih za 
posledico (Jakopec 2007, 49): 
− večjo uspešnost; 
− izboljšane intelektualne sposobnosti in večjo kreativnost;  
− boljše zdravstveno stanje; 
− povečano empatijo do drugih oseb in nesebičnost. 
 
 
3.2.1 Zavezanost skupnim ciljem in realna pričakovanja 
 
Med zaposlenimi in vodjo mora biti sklenjeno t. i. partnerstvo za uspeh. To pomeni, da vodja 
in zaposleni medsebojno enakopravno in aktivno sodelujejo, vsak prispeva svoj delež znanja, 
prizadevanj, naporov, idej in podobno, da bi uspešno dosegli skupni cilj. Vodja in zaposleni 
ne nastopajo kot nasprotniki, temveč kot zavezniki, ki imajo skupni interes in cilj, ki ga želijo 
doseči. Tovrstno sodelovanje namreč sproža zadovoljstvo in omogoča skupen uspeh pri delu 
(Mihalič 2008, 22).  
 
Po prepričanju Lipičnika (2002, 480) sta cilj in pričakovanje v osnovi tista, ki določata 
aktivnosti smer, ki je v skladu s ciljem. Začetek smeri motivacije je dan s ciljem. Če ta ni 
jasen ali pa ga ni, do aktivnosti ne more priti ali pa je ta, kakršna je. Slika 5 to natančno tudi 
prikazuje. 
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Slika 5: Dogajanje v času delovanja motivacijskega procesa 
 

Vir: Lipičnik 2002b, 480. 
 
Ljudje težijo k temu, da bi se po možnosti približali zadovoljstvu in se izognili 
nezadovoljstvu. Velika pričakovanja so po tej logiki začetek velike motivacije, velika 
razočaranja pa posledica premajhnih pridobitev. Zato ne bi smeli nikoli dovoliti, da bi ljudem 
budili napačna pričakovanja, jim obljubili nekaj, česar ne bomo mogli izpolniti. Takšno 
razmišljanje nas sili k domnevi, da bi bilo zadovoljstvo mogoče uporabiti kot sredstvo za 
doseganje boljših rezultatov, če bi bile le obljube vedno izpolnjene. S tem pa se ne strinjajo 
predvsem tisti, ki poudarjajo, da bi zadovoljstvo kot sredstvo za doseganje boljših rezultatov 
morali čim prej opustiti. Svojo trditev utemeljuje z domnevo, da bi zadovoljne krave morale 
dajati več mleka, če bi veljala trditev, da z zadovoljstvom lahko povzročimo boljše rezultate 
(Lipičnik 2002, 477). 
 
Mihalič (2008, 31) piše: »Posameznik bo bolj zadovoljen, če bodo pričakovanja do njega s 
strani vodstva usklajena z njegovimi pričakovanji do samega sebe. Tu pa se pojavlja še tretja 
dimenzija, in sicer, kaj zaposleni pričakuje oziroma predvideva, da se bo od njega pričakovalo 
pri delu in nalogah. Zato je pomembno, da poskušamo čim bolj usklajevati vse tri navedene 
dimenzije pričakovanj oziroma iskati kompromise. […] Pričakovanja od zaposlenega naj 
bodo v skladu z njegovimi sposobnostmi, lastnostmi, zmožnosti in podobno oziroma nekoliko 
nad njimi. Pomembno je, da z njimi radikalno ne presežemo posameznikovih sposobnosti, saj 
bo to v končni posledici vodilo v nezadovoljstvo. […] Presodimo torej, kako visoka in kakšna 
morajo biti pričakovanja do vsakega posameznika, da bodo realna in dosegljiva.« 
 
Zakaj se ljudje dejansko vključujemo v takšne in drugačne organizacije, podjetja in združbe? 
Kaj nam te prinašajo, nazorno opredeljuje Svetlik (2002a, 102), ki meni, da so za 
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posameznike v organizaciji ključne njihove potrebe in interesi. Ljudje se vključujejo v 
organizacije, da bi lažje zadovoljili svoje potrebe oziroma ker teh brez sodelovanja v 
organizacijah pogosto sploh ne morejo zadovoljiti. Potrebe lahko opredelimo kot materialne, 
socialne in osebnostne oziroma kot potrebe imeti, ljubiti in biti. Ljudje za svoje delo v 
organizaciji dobijo plačilo. S tem si zagotovijo materialna sredstva za življenje: hrano, 
obleko, stanovanje. Plače jim omogočijo tudi večjo socialno varnost, kot je dodatno 
zdravstveno ali pokojninsko zavarovanje, omogočajo jim ustanavljanje družin ter 
vključevanje v sosedsko skupnost, z njimi pa si lahko pomagajo tudi pri osebnostni rasti in 
osebnem razvoju na primer tako, da plačajo ustrezne izobraževalne in kulturne storitve. 
 
Organizacija zaposlenim omogoča tudi neposredno zadovoljevanje nematerialnih potreb 
(Svetlik 2002a, 102):  
− potrebe po varnosti s stalnostjo zaposlitve in plačevanjem prispevkov za razna 

zavarovanja; 
− socialne potrebe z njihovim vključevanjem v delovne skupine in dajanjem priznanja; 
− osebnostne potrebe z izobraževanjem in usposabljanjem, omogočanjem izpolnjevanja pri 

delu, dodeljevanjem dela, pri katerem lahko uporabijo svoje znanje, razvojem kariere in 
napredovanjem, vključevanjem v odločanje in avtonomijo pri delu. 
 

Zaposleni prav zaradi možnosti zadovoljevanja raznovrstnih potreb v organizaciji izražajo 
različne interese. Pogosto so njihovi interesi ujemajo tako, da se izrazijo kot interesi 
posameznih skupin. Če jim organizacija ne more ustreči, lahko pride do bolj ali manj očitnih 
nezadovoljstev, nasprotovanj in odprtih konfliktov, od manjše pripravljenosti za delo do 
fluktuacije in protestov. Avtor v nadaljevanju navaja eno pomembnejših nalog managementa 
kadrovskih virov. Ta je, da zagotavlja optimalno srečevanje med organizacijo in posamezniki, 
ki naj vodi k učinkovitemu in uspešnemu doseganju organizacijskih ciljev na eni ter polnem 
zadovoljevanju potreb in interesov posameznikov na drugi strani. Pri tem nikakor ni nujno, da 
bi izhajali samo iz organizacijskih ciljev in njim prirejenih delovnih procesov kot danih in 
nespremenljivih in da bi iskali posameznike, ki se bodo samodejno vključili v dano 
organizacijsko okolje ali se mu v celoti podredili. Upoštevati je treba tudi posameznike in 
njihove lastnosti, njim prilagajati organizacijo dela oziroma jim omogočati, da jo sami 
preoblikujejo in vplivajo na organizacijske cilje.  
 
Vsak ima v življenju nek cilj. Zastaviti si ga je lahko hitro, le pot do njegove uresničitve je 
daljša. Čeprav je pri postavljanju ciljev potrebno biti tudi preudaren in premišljen, se mnogo 
več energije porabi pri njegovem osvajanju. Mnogo dejavnikov, ki se jih ne da spregledati, je 
vpletenih v ta kompleksen proces.  
 
Za zaposlene je pomembno, da jim cilji predstavljajo izziv in da so kljub temu realno določeni 
in predvsem dosegljivi. Cilji morajo zato biti prilagojeni sposobnostnim in zmožnostim 
posameznikov ter vedno zgolj nekoliko nad njihovimi sposobnostmi in zmožnostmi, nikoli pa 
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ne preveč. Za samozavest,  motiviranost in samopotrditev zaposlenih je namreč bolje, da so 
cilji definirani tako, da jih nato lahko presežejo. Določitev ciljev, ki so previsoki in ki se jih 
zato ne doseže, namreč slabo vpliva na zaposlene (Mihalič 2008, 30). 
 
Za delavca niso pomembni le cilji, temveč tudi verjetnost njihovega doseganja in napori, ki so 
za to potrebni. Če je verjetnost, da bo delavec napredoval, majhna, ker se na primer za isto 
mesto poteguje veliko sodelavcev in ker je pričakovati napredovanje šele čez pet let ali več 
let, je malo verjetno, da si bo za to posebej prizadeval dosegati boljše delovne rezultate. Če 
dodatek za delovno uspešnost znaša le nekaj odstotkov, zanj pa so potrebni veliki delovni 
napori in tveganje, da se delavec zameri sodelavcem, bo prizadevanje delavca, da bi prišel do 
tega dodatka, najbrž majhno (Svetlik 2002b, 184).  
 
Pogled iz druge perspektive nam v nadaljevanju navaja Lipičnik (2002, 481), za katerega ni 
nič novega, če vodja primerja svoje pričakovanje z rezultati, ki jih je dosegel sodelavec. 
Razlika je le v tem, da vodja ne govori o zadovoljstvu ali nezadovoljstvu (ali pač, če je 
navdušen nad rezultati, ki so jih dosegli drugi), pač pa o uspešnosti sodelavca. Vodja je v tem 
primeru primerjal sodelavčev rezultat s svojimi pričakovanji. Sodelavec bo ob enakem 
rezultatu, ki mu je povzročil osebno zadovoljstvo, lahko uspešen v očeh vodje samo, če se 
njuni pričakovanji ujemata. V nasprotnem primeru bo sodelavec svojega vodjo označil kot 
večno nezadovoljnega ali celo neustreznega vodjo. Pogoj za rešitev nastalega motivacijskega 
problema je torej v enačenju pričakovanj. Vodja in sodelavec morata svoja pričakovanja 
poenotiti pred začetkom dela. Ker pa je vodja tisti, ki mora poznati cilje celotne organizacije, 
je tudi njegova naloga, da si oblikuje svoje pričakovanje, ki je močno vezano na cilje 
organizacije, in ga prenese na sodelavca. 
 
Mihalič (2008, 23–24) navaja lastnosti, ki ob (njihovi) pravilni uporabi pripomorejo k 
uskladitvi organizacijskih in delavčevih ciljev in poenotenju njihovih pričakovanj, kot so 
naslednje:  
− Zavezništvo – partnerski odnos med zaposlenim in vodjo. 
− Samostojnost – zaposlenemu zagotoviti, da bo pri delu bolj samostojen. 
− Neodvisnost – zaposlenega pripraviti, da bo neodvisen od neposrednega vodja. 
− Avtonomnost – zaposlenega razvijati v smer, da bo v organizaciji deloval odgovorno. 
− Suverenost – zaposlene obravnavati enako, jim dajati enake možnosti za razvoj itd. 
− Zaupanje – izkazovati zaposlenemu zaupanje in verjeti v zaposlene. 
− Zanesljivost – zaposlenemu pokazati, da se lahko na vas tudi zanese. 
 
 
3.2.2 Ključ do zadovoljstva zaposlenih 
 
Organizacija brez zaposlenih je kot človek brez duše. Posameznik brez organizacije je kot 
slepa kura, izgubljena, ranljiva, popolnoma brez možnosti razvoja in samouresničevanja. 
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Nezadovoljni zaposleni pa so v organizaciji kot virus, ki ruši sistem, ovira napredek, kvari 
vzdušje, uničuje odnose, prekomerno troši sredstva ipd. 
 
Kadri so najpomembnejši vir organizacije. To izhodišče pomeni, da sta organizacija na eni  in 
kadri na drugi strani dve različni entiteti, med katerimi management išče optimalno razmerje, 
da bi v čim večji meri dosegel cilje organizacije in omogočil zadovoljitev potreb in interesov 
zaposlenih (Svetlik 2002a, 101). 
 
Ugotovljeno je, da organizacija ne more delovati brez zaposlenih in da zaposleni ne morejo 
zadovoljiti vseh življenjskih potreb brez organizacije. V sodelovanju se njuna uspešnost 
poveča, če delujeta v sožitju, saj se uspešnost posameznika prenaša na uspešnost organizacije, 
ta pa spet nazaj spodbuja posameznika. Organizacija mora zagotoviti prenos vizije in ciljev do 
ravni posameznika. Vendar morajo tudi ti s svojimi pobudami sodelovati pri oblikovanju 
skupne vizije in ciljev. Le takrat jih bodo sprejeli za svoje in se stoodstotno zavzeli za njihovo 
uresničevanje. Ko bo tehtnica pričakovanj organizacije in zaposlenih uravnotežena, bosta tudi 
uspešnost organizacije in zadovoljstvo zaposlenih začela naraščati. Velika mera 
prilagodljivosti in profesionalnosti, spoštovanje pravil in sodelavcev, spodbujanje 
avtonomnosti in negovanje medsebojnih odnosov bodo k temu le še pripomogli. 
 
Na sliki 6 je prikazan model pomembnih, a neoprijemljivih dejavnikov, ki prav tako vplivajo 
na zadovoljstvo zaposlenih. Model je sestavljen pod pogojem »ceteris paribus«, kar pomeni 
»vse drugo je nespremenjeno«. Se pravi pod idealnimi pogoji, kot je nespremenjena plača, 
zagotovljena varnost, odlični medsebojni odnosi … Ta predpostavka omogoča, da se pri 
proučevanju določenega pojava ali zakonitosti osredotočimo le na pojav sam, ne pa tudi na 
druge vzporedne vplive, ki so sicer tudi prisotni, niso pa predmet našega proučevanja v 
konkretnem primeru. Predmet našega proučevanja je povezanost zadovoljstva zaposlenih z 
organizacijsko klimo, kulturo in komunikacijo ter njihovi medsebojni vplivi. Vse ostale 
pomembne dejavnike pri tem odmislimo oziroma jih idealiziramo. Model je povzet iz zgoraj 
obravnavanih trditev različnih avtorjev in lastne presoje. 
 
Iz slike je razvidno, da do zadovoljstva zaposlenih pridemo s pomočjo komunikacije, pri 
čemer je potrebno upoštevati organizacijsko klimo in njene dejavnike. V sami osnovi se je 
potrebno zliti ali pa vsaj delno vključiti v organizacijsko kulturo, spoštovati njeno politiko, 
norme, običaje, procese, sisteme in vse ostalo. Na samem začetku pa si je potrebno uskladiti 
želje in poenotiti cilje.  
 
Odprta komunikacija, redno in pravočasno informiranje, spoštovanje sestavin kulture in 
upoštevanje dejavnikov organizacijske klime so pogoji, da se ustvarijo možnosti povečanja 
zadovoljstva zaposlenih. S tem pa se zagotovijo tudi možnosti povečanja lojalnosti in 
pripadnosti zaposlenih do organizacije. 
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Slika 6: Model pomembnih, a neoprijemljivih dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo 
zaposlenih 

 
Vir: povzeto po Lipičnik 2000, 206; Možina 1994, 174; Kralj 2005, 160, 161; Biloslavo 2006, 124. 
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4 ŠTUDIJA PRIMERA  
 
V nadaljevanju na kratko predstavljam podjetje Kračun, d. o. o., njegovo interno 
komuniciranje, delovno okolje, organizacijsko strukturo, cilje in dejavnost družbe. 
Nadaljujem z navedbo uporabljenih metod, ki sem se jih posluževala pri proučevanju 
zadovoljstva zaposlenih v podjetju Kračun, d. o. o. Na koncu pa velja omeniti še omejitve in 
predpostavke obravnavanega problema. 
 
 
4.1 Predstavitev podjetja Kračun, d. o. o. 
 
Družba Kračun, d. o. o. je bila ustanovljena leta 1993. Direktor in ustanovitelj družbe je Alojz 
Kračun. Do leta 1998 je družba zaposlovala enega delavca, danes jih zaposluje 55. Sedež 
podjetja se nahaja na naslovu Slomškova ulica 6, 3215 Loče. Podjetje je razvrščeno v 
Savinjsko statistično regijo in deluje na območju Občine Slovenske Konjice. Družba Kračun, 
d. o. o., nastopa kot eden izmed poslovnih subjektov v skupini ponudnikov hladilne tehnike s 
celovito ponudbo od projektiranja do izvedbe in vzdrževanja objektov. Nudi visoko 
kakovostne proizvode in storitve, s katerimi želi dolgoročno zagotavljati stabilnost družbe ter 
jo vključiti med poslovno uspešne družbe. Z vidika kakovosti storitev želi, da bi jo investitorji 
priznavali kot vodilnega partnerja. Posebno pozornost posveča družba tudi varnosti, 
usposabljanju in zadovoljstvu svojih zaposlenih. Družba Kračun, d. o. o., je vpisana v imenik 
podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije in zaposluje odgovornega projektanta strojne stroke. 
Direktor družbe se je leta 2001 in 2002 uvrstil v Zlato knjigo najuspešnejših podjetnikov 
Slovenije. Družba je v letu 2005 vzpostavila tudi sistem vodenja kakovosti v skladu z 
zahtevami standarda SIST ISO 9001:2000 (Kračun b. l.). 
 
 
Interno komuniciranje 
 
Notranje komuniciranje pomeni tok informacij med posameznimi procesi in ga podjetje 
uporablja za zagotavljanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti. Poteka z obveščanjem 
zaposlenih preko pisnih obvestil, elektronske pošte, preko kolegijev pri direktorju družbe in 
preko individualnih razgovorov z zaposlenimi. Zaposleni lahko svoje predloge izboljšav 
predajo predstavnici vodstva za kakovost v pisni ali elektronski obliki. Ta jih posreduje v 
obravnavo in potrditev direktorju družbe. 
 
Preko dnevnih stikov z zaposlenimi direktor družbe širi zavedanje o pomenu kakovostno 
pripravljenih ponudb, pomenu izpolnjevanja zahtev investitorjev ter kakovostni izvedbi 
storitev od ponudbe do vzdrževanja objektov. Zavedanje o pomenu kakovosti širi podjetje 
tudi preko neformalnih kratkih delovnih sestankov, v dnevnih stikih z investitorjem, 
kooperanti in dobavitelji, kjer sprotno rešujejo nastale probleme, z razgovori z zaposlenimi, 
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specifičnimi dodatnimi usposabljanji pri dobaviteljih, usposabljanji s področja zahtev 
zakonodaje ter ogledi sejmov (Kračun 2009).  
 
 
Delovno okolje 
 
Delovno okolje pomembno vpliva na počutje zaposlenih. Zato zagotavlja podjetje zaposlenim 
varno delo in primerne delovne pogoje. S tem omogoči možnost kakovostne izvedbe 
potrebnih aktivnosti. Z urejenim in vzdrževanim delovnim okoljem zagotavlja (Kračun 2009): 
− primerne delovne pogoje za zdravo in varno delo (pisarna, oprema); 
− primerne delovne razmere (temperatura, svetloba …). 

 
V družbi zagotavljajo varno delovno okolje z rednim in investicijskim vzdrževanjem ter 
stalnim izboljševanjem delovnih pogojev. Prav tako v družbi skrbijo, da so zaposleni 
teoretično in praktično usposobljeni za varno opravljanje dela ter za določitev ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Z obdobnimi zdravniškimi pregledi delavcev pa 
želijo čim manj odsotnosti z dela zaradi bolezni oziroma zavedanje delavcev, da je pomembna 
preventiva. Izpolnjevanje teh zahtev izvajajo s sledečimi aktivnostmi (Kračun 2009): 
− s sprejemom izjave o varnosti z oceno tveganja, s katero so seznanjeni vsi delavci; 
− s pregledom delovne opeme;  
− z evidenco pregledov; 
− s spremljanjem delovnih nezgod; 
− z obdobnimi zdravniškimi  pregledi; 
− z okoljevarstvenim načrtom družbe; 
− s požarnim redom; 
− z uvedenim HACCP v trgovini in penzionu. 
 
 
Organizacijska shema 
 
Slika 7 prikazuje ravni odločanja in njene medsebojne povezave. V družbi poteka prenos del 
v obliki delegiranja nalog od direktorja na tehničnega vodjo, ta pa na projektne vodje. O 
realizaciji zadolžitev poročajo na kolegiju pri direktorju. Direktor izvaja kontroling dnevno, 
tedensko in letno.  
 
V tovrstnih organizacijah je potrebno vedeti, kdo komu odgovarja in zakaj, katere so 
posameznikove pristojnosti, odgovornosti in pravice. Slednje ima podjetje določene s 
Pravilnikom o notranji organizaciji in sitemizaciji delovnih mest.  
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Slika 7: Organizacijska shema družbe Kračun, d.o.o. 
 

Vir: Kračun 2009. 
 
 
4.1.1 Cilji 
 
Direktor družbe na osnovi doseženih poslovnih rezultatov predhodnega leta določi letne 
poslovne cilje družbe, ki vsebujejo najpomembnejše letne cilje poslovanja, ki jih je potrebno 
uresničiti v tekočem letu. Direktor družbe preverja izvajanje zastavljenih ciljev sproti na 
podlagi  finančnih poročil o poslovanju in  poročil o realizaciji objektov. Po potrebi glede na 
ugotovljena odstopanja zastavljene cilje prilagodi realnim okoliščinam poslovanja. Družba 
Kračun, d.o.o. je na podlagi poslovnih ciljev družbe  za dvig konkurenčne sposobnosti 
vpeljala sistem nenehnih izboljšav, ki so usmerjene k dvigu kvalitete in tehničnega nivoja 
izvedbe objekta ter obvladovanju zakonskih zahtev po procesih s ciljem dviga zadovoljstva 
investitorjev (Kračun 2009).  
 
 
4.1.2 Dejavnost družbe 
 
Osnovne dejavnosti podjetja so (Kračun b. l.): 
a) Dejavnost hladilstva: 
− projektiranje in izvedba trgovinske opreme; 
− dobava in montaža hladilne in nevtralne opreme; 
− dobava kompaktnih hladilnih agregatov; 
− dobava hladilnih komor, servis hladilne opreme; 
− načrtovanje in izvedba sodobnih energetskih sistemov za trgovine z regulacijo 

DANFOS ADAP KOOL in izkoriščanje kondenzacijske toplote za sanitarno vodo ter 
ogrevanje objekta; 
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− izdelava projektov tehnološke opreme za trgovine, hladilnice, mesnopredelovalno 
industrijo, pekarne ipd. 

b) Dejavnost trgovine in bencinskega servisa (od leta 1999 dalje): 
− franšizna prodajalna živil in goriva 

c) Dejavnost Penziona Kračun (od leta 2004 dalje): 
− nočitve; 
− gostinstvo, pijača. 

d) Dejavnost Lepotnega centra Lucija (od leta 2004 dalje): 
− beauty program; 
− wellness program; 
− masažni center; 
− medicinsko-estetski program; 
− ekskluzivne »la prairie nege«. 

 
 
4.2 Metodologija proučevanja zadovoljstva zaposlenih 
 
Človek preživi skoraj tretjino svojega življenja na delovnem mestu, tamkajšnja funkcija in 
odigrana vloga pa postajata vedno bolj pomemben del vsake organizacije. Zato je pomembno, 
da se pri svojem delu človek počuti dobro, da je zadovoljen in motiviran.  
 
Pri raziskovanju, kako so v podjetju Kračun, d. o. o., zadovoljni zaposleni, sem uporabila 
naslednje raziskovalne metode: 
− metodo kompilacije (pridobivanje znanj in stališč iz strokovne literature); 
− metodo deskripcije ali opisovanja; 
− metodo spraševanja. 
 
Za oblikovanje diplomskega dela sem si pri teoretičnem delu pomagala s strokovno literaturo 
domačih in tujih avtorjev, z viri in članki. V empiričnem delu sem se za pridobitev potrebnih 
informacij posluževala metode spraševanja. Za pridobitev podatkov o samem podjetju sem 
opravila krajši intervju z vodjo. Za ugotovitev zadovoljstva zaposlenih pri delu ter njihove 
pripadnosti organizaciji sem uporabila anketne vprašalnike. Ti so sestavljeni iz različnih 
trditev, ki se nanašajo na proučevane dimenzije in so zaprtega tipa. Anketiranec izrazi svoje 
doživljanje tako, da po petstopenjski Likertovi numerični lestvici oceni navedeno trditev in 
označi stopnjo strinjanja. Uporabljeni vprašalnik1 je modificirana različica treh vprašalnikov2, 
ki jih uporabljajo mnoga slovenska podjetja. Povzeti oz. prvotni vprašalniki so bili združeni, 
precej spremenjeni in skrajšani ter tako prilagojeni organizacijskim potrebam in posebnostim. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Glej: priloga 1. 
2 Vprašalnik za merjenje organizacijske kulture in klime, vprašalnik za merjenje zadovoljstva 
zaposlenih in vprašalnik za merjenje pripadnosti zaposlenih (Mihalič in partner b. l.). 
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V uvodnem delu uporabljenega vprašalnika je opredeljen namen ankete, nato je navedenih 72 
trditev in na koncu še nekaj vprašanj o demografskih značilnostih anketirancev. Trditve so 
razdeljene na sedem sklopov: doseganje uspešnosti in učinkovitosti, interno komuniciranje, 
kvaliteta medsebojnih odnosov, nagrajevanje in motiviranje, informiranost, zadovoljstvo 
zaposlenih pri delu, pripadnost zaposlenih pri delu in v organizaciji. Prvih pet se nanaša na 
organizacijsko klimo, šesti na zadovoljstvo in zadnji na pripadnost zaposlenih. Podatke sem 
obdelala s statistično analizo, ki temelji na enodimenzionalnih odgovorih. Posameznim 
trditvam sem s pomočjo frekvenčne porazdelitve proučila sestavo vzorca v deležih in 
izračunala njihovo srednjo vrednost - aritmetično sredino. Dobljeni rezultati so izraženi v 
odstotkih in po posameznih sklopih trditev predstavljeni v tabelarični in grafični obliki. Vsak 
rezultat je tudi opisno interpretiran. 
 
 
4.3 Predpostavke in omejitve 

 
Ker v raziskavo nisem mogla zajeti vseh dejstev in vplivov, ki so bili deležni v času 
raziskovanja, sem predpostavila, da so anketiranci vprašalnike izpolnjevali odkrito in iskreno, 
zbrani podatki pa odražajo resnična dejstva zaposlenih. Predpostavljam, da percepcije 
delovnega zadovoljstva v podjetju Kračun, d. o. o., niso preverjene (raziskane).  
 
Pri proučevanju izbrane teme sem se omejila na ljudi, ki so v podjetju Kračun, d. o. o., v času 
raziskovanja tako ali drugače bili zaposleni. Starostne in statusne omejitve nisem postavljala, 
saj me zanima ocena, kako so zaposleni na splošno zadovoljni z delom ter z organizacijsko 
klimo podjetja, v katerem so zaposleni. V raziskavi ni sodeloval le direktor podjetja. Omejila 
pa sem se tudi na razpoložljive vire podatkov in informacij o samem podjetju, ki so bili v času 
raziskovanja dostopni. 
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5 REZULTATI ANALIZE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V PODJETJU 
KRAČUN, D. O. O. 

 
Anketiranje zaposlenih v podjetju Kračun, d. o. o. je potekalo v drugi polovici oktobra in prvi 
polovici novembra 2010. V raziskavo so bili vključeni vsi zaposleni, ki v času anketiranja 
niso bili odsotni daljši čas (porodniški ali bolniški dopust, usposabljanje ali izobraževanje 
ipd.). Anketni vprašalniki so tako bili razdeljeni 48 zaposlenim v podjetju (od 55 zaposlenih 
po kadrovski evidenci). Vrnjenih je bilo 32, kar je 66,67 % stopnja odgovora. Od tega je bilo 
26 pravilno izpolnjenih in 6 nepravilno oziroma pomanjkljivo izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov. Anketnega vprašalnika ni vrnilo 16 anketirancev zaradi različnih razlogov. 
Bodisi zaradi odsotnosti (delo na terenu), stiske s časom, ali pa zaradi skrbi, da bi bili 
sankcionirani, saj se je tovrstna raziskava pri njih izvajala prvič in niso vedeli, kaj pričakovati. 
Zadržki pri izpolnjevanju so mogoče izvirali tudi iz nezaupanja v popolno anonimnost, saj 
sem oddajanje anket organizirala preko delovodje. Možnih je še več drugih, neznanih 
razlogov, zaradi katerih anketiranci niso želeli izpolnjevati anketnih vprašalnikov oziroma so 
jih izpolnili pomanjkljivo. Kot veljavni vprašalniki so bili upoštevani vsi tisti, pri katerih so 
bile označene vse trditve (odvisne spremenljivke) ter so bila odgovorjena vsa vprašanja, ki se 
nanašajo na osnovne podatke oseb, ki so izpolnjevale vprašalnik (neodvisne spremenljivke). 
 
Struktura anketirancev glede na spol, starost, dokončano izobrazbo in delovno dobo v 
podjetju Kračun, d. o. o., je v nadaljnjem podpoglavju v obliki tabele prikazana v odstotkih. 
Posamezni sklopi trditev, predstavljeni v nadaljevanju, pa so prikazani tudi grafično in 
opisno. Trditve so zaposleni ocenjevali na petstopenjski lestvici, na kateri vrednost 1 pomeni 
popolno nestrinjanje oz. »zelo slabo«, vrednost 3 ponuja na nek način neopredeljenost, saj ne 
pomeni niti strinjanje niti nestrinjanje, vrednost 5 pa pomeni popolno strinjanje oz. »zelo 
dobro«. Z označitvijo ocene 1, 2, 3, 4 ali 5 so podali svoje stališče o tem, koliko se strinjajo s 
podanimi trditvami. Večje je torej izračunano povprečje (aritmetična sredina), večje je 
strinjanje s posamezno trditvijo. 
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5.1 Rezultati po demografskih dejavnikih 
 
Preglednica 3: Prikaz demografskih podatkov anketirancev v času raziskovanja 
 

Spremenljivka Vrednost V odstotkih (%) 
Spol: ženski 53,85 

moški 46,15 
Starost: do 25 let 23,08 

od 26 do 32 let 34,61 
od 33 do 40 let 26,93 
nad 41 let 15,38 

Končana 
šolska izobrazba: 

osnovna šola (V) 0 
poklicna šola (IV) 38,47 
srednja šola (V) 34,61 
višja šola (VI) 11,54 
visoka šola/univerza (VII) 15,38 

Delovna doba  
v organizaciji: 

do 1 leta 7,69 
od 1 do 3 let 19,23 
od 3 do 5 let 19,23 
nad 5 let 53,85 

 
V raziskavo naj bi bili vključeni vsi zaposleni podjetja (razen generalnega direktorja), vendar 
je iz različnih razlogov pravilno izpolnjene vprašalnike oddalo le 14 žensk (53,85 %) in 12 
moških (46,15 %), kar pomeni, da noben spol izrazito ne prevladuje.  
 
Skoraj četrtino anketiranih je mlajših od 25 let, dobro tretjino je starih med 26 in 32 let, 
starostna skupina od 33 do 40 let znaša 26,93 % in le 15,38 % je starejših od 41 let. Enak 
odstotek znaša tudi sedma stopnja končane šolske izobrazbe, ki jo sestavljajo anketirani. 
11,54 % je končalo višjo šolo, 34,61 % ima srednješolsko izobrazbo in 38,47 % ima končano 
poklicno šolo. Iz tabele je razvidna tudi delovna doba anketiranih v podjetju. Več kot polovica 
jih je zaposlenih že več kot 5 let, od 1 do 3 in od 3 do 5 let je zaposlenih 19,23 %, manj kot 
eno leto pa je zaposlenih 7,69 % anketirancev. Res je, da delež zaposlovanja v zadnjem letu ni 
velik, vendar lahko iz tega razberemo, da podjetje kljub ne rožnatim časom še vedno na novo 
zaposluje. 
 
 
5.2 Rezultati po posameznih dimenzijah oziroma sklopih vprašanj 
 
Anketiranci so odgovarjali na sedem sklopov, v katerih je po 10 trditev, razen v šestem jih je 
12. Rezultati so podani v tabelah, kjer je v odstotkih prikazano, kako se anketirani s 
posameznimi trditvami strinjajo. Na koncu vsake trditve je izračunana tudi njena srednja 
vrednost oziroma drugače rečeno, kako anketirani trditev povprečno ocenjujejo. Deleži 
pripadnosti posamezni oceni v določenem sklopu trditev so prikazani tudi v obliki grafa. 
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5.2.1 Doseganje uspešnosti in učinkovitosti 
 
Preglednica 4: Doseganje uspešnosti in učinkovitosti 
 
 1 2 3 4 5 Aritmetična 

sredina 
1. Dobro poznam merila za uspešnost in 
učinkovitost. 

0 0 23 46 31 4,08 

2. Prejemam dobra navodila za opravljanje del in 
nalog. 

0 0 27 38 35 4,07 

3. Dela in naloge, ki jih prejmem, zame niso 
prezahtevni. 

0 0 23 31 46 4,23 

4. Poznam vpliv svojega dela na uspeh 
organizacije. 

0 4 15 27 54 4,31 

5. Hitrost sprememb pri mojem delu ni prevelika. 11 11 20 35 23 3,46 
6. Vodja me pri delu ne nadzira prepogosto. 8 15 27 39 11 3,31 
7. Roki za zaključek naloge večinoma niso 
prekratki. 

0 27 19 39 15 3,42 

8. Imam dobre možnosti izražanja idej. 4 4 23 46 23 3,81 
9. Sodelujem lahko pri načrtovanju del in nalog. 4 4 27 46 19 3,73 
10. Za svoje opravljeno delo sem najprej 
odgovoren/-na sam/-a.    

0 0 8 38 54 4,46 

*Povprečje celotnega sklopa 2,7 6,5 21,2 38,5 31,1 3,89 
 
 Na osnovi rezultatov je ugotovljeno, da se s prvimi štirimi trditvami strinja tri četrtine 
anketiranih, slaba četrtina se jih niti ne strinja niti strinja. To potrjujejo tudi njihove visoke 
ocene srednjih vrednosti. Večina  anketiranih (54 %) se popolnoma strinja s trditvijo, da je za 
svoje delo vsak odgovoren sam. Njena srednja vrednost znaša 4,46 in je najvišje ocenjena 
trditev celotnega anketnega vprašalnika. Kar 22 % se jih ne strinja, da hitrost sprememb pri 
njihovem delu ni prevelika in 8 % jih meni, da nimajo dobrih možnosti izražanja idej. 
 

	  
 

Slika 8: Doseganje uspešnosti in učinkovitosti v podjetju 
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Povprečna ocena za dimenzijo doseganje uspešnosti in učinkovitosti na ravni podjetja je 3,89. 
Od tega jo je slaba tretjina (31,80 %) ocenila s 5, največ jih je dodelilo oceno 4 in samo 2,7 % 
jo je ocenila z 1. 
 
 
5.2.2 Interno komuniciranje 
 
Pri tej dimenziji me je zanimalo, kako odprta je pri njih komunikacija in kako se to dnevno 
kaže v podjetju. Zanimalo me je, ali vlada sproščeno komuniciranje in ali se konflikti rešujejo 
konstruktivno. 
 
Preglednica 5: Interno komuniciranje 
 

 1 2 3 4 5 Aritmetična 
sredina 

1. Vodja me pozorno posluša, ko govorim. 0 0 27 46 27 4,00 
2. Pri komuniciranju z nadrejenimi ne občutim 
hierarhije. 

0 4 38 50 8 3,62 

3. Vodja me spodbuja k odprtemu dialogu. 0 4 19 54 23 3,96 
4. S sodelavci se pogovarjamo prijateljsko in 
sproščeno. 

0 0 15 62 23 4,08 

5. Konflikte in probleme rešujemo z dialogom. 0 0 27 62 11 3,85 
6. Z vodjo lahko odkrito govorim brez bojazni 
sankcij. 

0 4 27 38 31 3,96 

7. Z zaposlenimi ne ogovarjamo sodelavcev. 4 8 31 42 15 3,58 
8. Vodja ne vpije name, ko naredim napako pri 
delu. 

0 8 35 46 11 3,62 

9. Menim, da sodelavci ne govorijo za mojim 
hrbtom. 

15 11 35 35 4 3,00 

10. Ni me strah povedati sodelavcem kar želim 
in mislim. 

0 0 16 42 42 4,27 

*Povprečje celotnega sklopa 1,9 3,9 27 47,7 19,5 3,79 
 
Če na podlagi ocene 4 in 5 ocenjujem strinjanje in na podlagi ocene 1 in 2 nestrinjanje, je 
splošna slika zgornjih trditev sledeča: 
− skoraj tri četrtine anketiranih jih meni, da jih vodja pozorno posluša, ko govorijo; 
− večina se strinja s trditvijo, da pri komuniciranju z nadrejenimi ni čutiti hierarhije; 
− prav tako velika večina meni, da jih vodja spodbuja k odprtemu dialogu; 
− da so pogovori s sodelavci sproščeni in prijateljski, jih meni kar 85 %; 
− 73 % meni, da konflikte rešujejo z dialogom in nič se jih pri tem ne strinja; 
− večina nima bojazni sankcij, ko in ker govorijo odkrito; 
− četrtina se jih ne strinja, da sodelavci ne govorijo za njihovim hrbtom. 
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Slika 9: Interno komuniciranje v podjetju 
 

Z oceno 5 je interno komuniciranje ocenilo 19,50 % anketirancev. Skoraj polovica jo je 
ocenila s štiri in dobra tretjina s tri. Oceno 2 je označilo 3,9 % in oceno 1 slaba dva odstotka. 
V dimenziji interno komuniciranje je najboljše ocenjena trditev o svobodnem (brez strahu) 
izražanju mnenj, in sicer s 4,27. Celoten sklop pa je zaradi relativno velikega deleža 
neopredeljenih (27 %) ocenjen s 3,79. 
 
 
5.2.3 Medsebojni odnosi 
 
Z naslednjimi trditvami sem želela ugotoviti kvaliteto medsebojnih odnosov, saj je znano, da 
imajo pomembno vlogo tako pri organizacijski klimi kot tudi pri samem delovanju in počutju 
zaposlenih ob opravljanju delovnih nalog. 
 
Preglednica 6: Medsebojni odnosi 
 

 1 2 3 4 5 Aritmetična 
sredina 

1. S sodelavci bolj sodelujemo, kot pa tekmujemo. 0 4 23 54 19 3,88 
2. Zaupam svojim ožjim sodelavcem. 0 0 19 66 15 3,96 
3. Cenim napore in dosežke svojih sodelavcev. 0 4 8 73 15 4,00 
4. Zadovoljen/-na sem z odnosi, ki jih imam s 
sodelavci. 

4 0 31 50 15 3,73 

5. Zadovoljen/-na sem z odnosom, ki ga imam z 
vodjo. 

4 0 19 62 15 3,85 

6. Konflikte med sodelavci vedno rešujemo sproti. 4 0 15 73 8 3,81 
7. Menim, da imam z večino sodelavcev 
prijateljske odnose. 

0 4 15 54 27 4,04 

8. S sodelavci se občasno družimo tudi izven 
službe. 

0 4 38 35 23 3,77 

9. S sodelavci si medsebojno pomagamo in se 
podpiramo. 

0 4 23 62 11 3,81 

10. V kriznih situacija smo s sodelavci še bolj 
povezani. 

4 0 46 31 19 3,62 

*Povprečje celotnega sklopa 1,6 2,0 23,7 56 16,7 3,85 
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Zelo visoko je ocenjena trditev o zaupanju med sodelavci, in sicer z oceno 3,96. Najslabše 
ocenjena (3,62) pa je trditev: «V kriznih situacijah smo sodelavci še bolj povezani«. 
Preglednica kaže, da kar 88 % anketiranih ceni napore in dosežke svojih sodelavcev, 81 % pa 
meni, da ima z večino sodelavcev prijateljske odnose in da se med njimi konflikti rešujejo 
sproti. Le 4 % anketiranih ni zadovoljnih z odnosi, ki jih imajo s sodelavci in vodjo. Dobra 
večina se jih občasno druži tudi izven službe, medsebojno pa se ne podpirajo le 4 %.  
 

	  
 

Slika 10: Medsebojni odnosi v podjetju 
 
Obravnavana dimenzija je ena izmed visoko in bolje ocenjenih dimenzij. 3,85 je njena 
povprečna ocena, kar je zelo dobro za ustvarjanje pozitivnega vzdušja v organizaciji. 16,7 % 
anketirancev jo je ocenila z oceno 5 in več kot polovica jo je ocenila s 4. 23,7 % anketirancev 
ji je namenilo oceno 3, oceno 1 pa le 1,6 %. 
 
 
5.2.4 Nagrajevanje in motiviranje 
 
Pri dimenziji nagrajevanje in motiviranje me je zanimalo, ali je dimenzija resnično najslabše 
ocenjena, kot sem to pred raziskavo predvidevala. So krizni časi res naredili svoje ali to le ni 
tako.  
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Preglednica 7: Nagrajevanje in motiviranje 
 

 1 2 3 4 5 Aritmetična 
sredina 

1. Dobro poznam kriterije za nagrajevanje. 4 11 15 43 27 3,77 
2. Pri nas se zaposlene javno nagrajuje in 
pohvali. 

23 4 31 38 4 2,96 

3. Merila nagrajevanja so enaka za vse. 11 15 19 47 8 3,23 
4. Vodja me redno spodbuja, navdušuje in 
stimulira. 

4 11 23 43 19 3,62 

5. Ko naredim napako, me ni strah kazni in 
sankcij. 

11 8 15 31 35 3,69 

6. Prejeta nagrada je včasih denarna in včasih 
nedenarna. 

15 8 35 23 19 3,23 

7. Ko naredim nekaj zares dobro, vem da bom 
nagrajen/-a. 

19 11 51 8 11 2,81 

8. Sistem nagrajevanja je v organizaciji dober. 19 8 27 46 0 3,00 
9. Pripravljen/-a sem na dodatne napore, ko je 
to potrebno. 

0 0 16 42 42 4,27 

10. Točno vem, zakaj delam tu in kaj želim pri 
tem doseči. 

4 0 20 38 38 4,08 

*Povprečje celotnega sklopa 11 7,6 25,2 35,9 20,3 3,47 
 
Povprečna ocena dimenzije na ravni podjetja je 3,47. V primerjavi z drugimi dimenzijami, ki 
so bile zajete v anketi, je najslabše ocenjena dimenzija. Kljub temu pa je nekaj trditev 
ocenjenih tudi visoko. Iz preglednice je razvidno, da velika večina zaposlenih pozna kriterije 
za nagrajevanje. Kar 84 % jih je pripravljenih na dodatne napore, ko so ti potrebni. Dobre tri 
četrtine anketiranih se zaveda, čemu delajo tu in kaj želijo pri tem doseči, saj je omenjena 
trditev ocenjena s 4,08. Bolj kritični so bili anketiranci do organizacijskega sistema 
nagrajevanja, javnih pohval in trditve, ki pravi: »Ko naredim nekaj zares dobro, vem da bom 
nagrajen/-a«. Velika večina se jih strinja, da so merila nagrajevanja za vse enaka, ter da jih 
vodja redno spodbuja, stimulira in navdušuje. 
 

	  
 

Slika 11: Nagrajevanje in motiviranje v podjetju 
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Da je najslabše ocenjena dimenzija, se vidi tudi iz grafa, ki prikazuje, da jo je kar petina 
anketiranih ocenila z najslabšima ocenama. Četrtina jih je bila neopredeljenih oziroma ji je 
namenila oceno tri. 35,9 % ji je namenila oceno 4 in ostalih 20,3 % oceno 5.  
 
Vse to pa se ne zdi prav nič čudno, saj se podjetje trenutno sooča s širitvami, novostmi, 
nadgradnjo kakovosti itd. Veliko pozornosti, energije in denarja namenja naštetemu za dobro 
prihodnost organizacije in njihovih zaposlenih. 
 
 
5.2.5 Informiranost 
 
Preglednica 8: Informiranost 
 
 1 2 3 4 5 Aritmetična 

sredina 
1. Prejmem več formalnih informacij kot 
neformalnih. 

0 8 43 38 11 3,54 

2. Menim, da potrebne informacije prejmem 
pravočasno. 

0 11 31 47 11 3,58 

3. Vodja me redno povratno informira o mojem 
delu. 

0 8 38 35 19 3,65 

4. Dobro razumem večino prejetih informacij od 
vodstva. 

0 8 19 58 15 3,81 

5. Vodja me povpraša o morebitnih težavah in 
podobno. 

0 15 35 35 15 3,5 

6. Naš oddelek je dobro informiran. 0 11 19 55 15 3,73 
7. Nimam občutka o pomanjkanju potrebnih 
informacij. 

0 8 23 50 19 3,81 

8. Vodja preverja, ali sem razumel/-a prejete 
informacije. 

0 4 27 42 27 3,92 

9. Vodjo sproti informiram o težavah, dogodkih 
ipd. 

0 0 19 46 35 4,15 

10. Nimam občutka, da bi prejemal/-a napačne 
informacije. 

0 0 24 38 38 4,15 

*Povprečje celotnega sklopa 0 7,3 27,8 44,4 20,5 3,78 
 
Na temelju rezultatov raziskave je razvidno, da večina anketiranih potrebne informacije 
prejme pravočasno. Prav tako vodja večino redno povratno informira o njihovem delu. 73 % 
anketiranih meni, da dobro razumejo prejete informacije od vodstva, 8 % pa se s tem ne 
strinja. 15 % anketiranih vodja ne povpraša po morebitnih težavah. Velika večina nima 
občutka o pomanjkanju potrebnih informacij in večino anketiranih vodja preveri, ali so prejete 
informacije razumeli. Kar 81 % anketiranih vodjo sproti informira o dogodkih in težavah, 
nihče pa nima občutka, da bi prejemal napačne informacije, kar dokazujeta tudi njuni srednji 
vrednosti, ki znašata 4,15. 
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Slika 12: Informiranost v podjetju 
 

Da informiranosti nihče ni ocenil z oceno 1, je zelo dobra iztočnica, saj je v krogu 
organizacijske klime informiranost pomembna dimenzija, ki podjetje vodi k novim uspehom 
in napredku. Graf je asimetričen v levo, kjer se odstotki povečujejo iz ocene 2 (7,3 %) na 
oceno 3 (27,8 %). S 44,4 % pri oceni 4 pa graf doseže vrhunec. Kljub majhnemu deležu 
najnižjih ocen informiranost v primerjavi z ostalimi dimenzijami ne dosega prav visoke 
ocene. Njena povprečna ocena znaša 3,78. 
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5.2.6 Zadovoljstvo zaposlenih pri delu 
 
Preglednica 9: Zadovoljstvo zaposlenih pri delu 
 

 1 2 3 4 5 Aritmetična 
sredina 

1. Zadovoljen/-na sem z možnostmi 
izobraževanja, ki jih imam. 

8 4 27 50 11 3,54 

2. Zadovoljen/-na sem z načini vodenja, ki ga 
izvaja moj nadrejeni. 

4 0 38 43 15 3,65 

3. Zadovoljen/-na sem z delovnim časom, ki 
mi je določen. 

11 4 19 39 27 3,65 

4. Zadovoljen/-na sem s količino in obsegom 
del in nalog, ki jih prejmem. 

0 4 39 46 11 3,65 

5. Zadovoljen/-na sem s plačilom, ki ga 
prejmem. 

39 0 31 19 11 2,65 

6. Zadovoljen/-na sem z stopnjo varnosti in 
zanesljivosti moje zaposlitve. 

0 15 15 51 19 3,73 

7. Zadovoljen/-na sem z možnosti 
napredovanja, ki jih imam. 

8 8 23 46 15 3,54 

8. Izkazana prizadevanja za moj strokovni 
razvoj so zadovoljiva. 

0 8 30 54 8 3,62 

9. Učinkovitost varovanja zdravja pri delu je 
zadovoljiva. 

0 8 15 54 23 3,92 

10. Etičnost in profesionalnost v organizaciji 
sta zadovoljivi. 

0 0 54 38 8 3,54 

11. Zadovoljen/-na sem s fizičnimi pogoji in 
razmerami dela, ki jih imam. 

0 8 23 50 19 3,81 

12. Zadovoljen/-na sem s statusom, ki ga imam 
v organizaciji. 

0 11 39 39 11 3,5 

*Povprečje celotnega sklopa 5,8 5,8 29,5 44,1 14,8 3,57 
 
Slednji sklop vprašanj je bil zastavljen za pridobitev jasne slike splošnega zadovoljstva 
zaposlenih pri delu. To je drugo, najslabše ocenjena dimenzija, saj je njena srednja vrednost le 
3,57. Najslabše ocenjena trditev celotnega vprašalnika znaša 2,65 in to je trditev o prejetem 
plačilu. S prejetim plačilom jih 39 % popolnoma ni zadovoljnih, popolnoma zadovoljnih pa je 
11 %. Večina jih je zadovoljna z možnostmi izobraževanja in z načini vodenja, ki ga izvaja 
njihov nadrejeni. Prav tako je večina zadovoljna z izkazovanjem prizadevanja za njihov 
strokovni razvoj. 77 % je zadovoljnih z  varovanjem zdravja pri delu. Nihče ni nezadovoljen s 
profesionalnostjo v organizaciji in več kot dve tretjini jih je zadovoljnih z delovnimi 
razmerami.   11 % anketiranih ni zadovoljnih s statusom, ki ga imajo. 
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Slika 13: Zadovoljstvo zaposlenih pri delu v podjetju 
 

Iz grafa je razvidno, da je oceni 1 in 2 naklonjen enak odstotek anketiranih (5,8 %). Oceni 3 
se je pridružilo 29,5 % anketirancev kot povsod do sedaj pa se jih največ pridružuje oceni 4 in 
to kar 44,1 %. Pri svojem delu je popolnoma zadovoljnih 14,8 %, ki so svojo oceno namenili 
petki. Dobljeni rezultati kažejo, da je velika večina zadovoljnih, nekaj pa tudi popolnoma 
nezadovoljnih.  
 
 
5.2.7 Pripadnost zaposlenih 
 
Preglednica 10: Pripadnost zaposlenih 
 

 1 2 3 4 5 Aritmetična 
sredina 

1. Iz organizacije ne bi šel/šla, če bi dobil/-a 
boljšo službo. 

4 11 23 35 27 3,69 

2. V javnosti ščitim interese organizacije. 0 0 0 62 38 4,38 
3. Ponosen/-na sem, da lahko delam v tej 
organizaciji. 

0 0 23 46 31 4,08 

4. Naredil/-a bi zelo veliko zgolj v dobro 
organizacije. 

0 4 20 38 38 4,12 

5. Vedno sem pripravljen/-a pomagati vodji. 0 0 8 46 46 4,38 
6. Moje delovno mesto je ugledno. 4 15 27 35 19 3,5 
7. Naša organizacija ima dober ugled v 
javnosti. 

0 0 38 31 31 3,92 

8. Pred drugimi zagovarjam svoje sodelavce. 8 0 8 61 23 3,92 
9. Vedno sem pripravljen pomagati 
sodelavcem. 

0 0 11 51 38 4,27 

10. O naši organizaciji govorim le pozitivno. 0 0 8 46 46 4,38 
*Povprečje celotnega sklopa 1,6 3 16,6 45,1 33,7 4,06 

 
S podanimi rezultati je ugotovljeno, kako anketiranci od 1 do 5 opredeljujejo svoja stališča 
glede njihove pripadnosti delu in organizaciji. Iz preglednice je razvidno: 
− da popolnoma vsi v javnosti ščitijo interese organizacije; 
− da je tri četrtine anketiranih ponosnih, da lahko delajo v tej organizaciji; 
− da bi velika večina naredila veliko zgolj v dobro organizacije; 
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− da jih je kar 92 % vedno pripravljenih pomagati vodji,  
− enak delež jih o organizaciji govori le pozitivno; 
− 19 % se ne strinja, da je njihovo delo ugledno; 
− več kot 80 % anketirancev zagovarja svoje sodelavce in jim je pripravljena pomagati. 

 

	  
 

Slika 14: Pripadnost zaposlenih v podjetju 
 
4,06 je povprečna ocena pripadnosti zaposlenih pri delu in v organizaciji, kar je najvišje 
ocenjena dimenzija celotne raziskave. Ocena je resnično visoka, saj je tri četrtine anketiranih  
organizaciji skoraj popolnoma predanih. Kar tretjina (33,7 %) je pripadnosti namenila oceno 5 
in skoraj polovica (45,1 %) oceno 4. Slabih pet odstotkov ji je namenila oceni 1 in 2. Kar trem 
trditvam pa so anketirani ustvarili povprečno oceno 4,38. 
 
 
5.3 Komentar k raziskavi in preverjanje hipotez 
 
V zaključni razpravi podajam glavne ugotovitve, ki so se pokazale skozi raziskavo. Na 
podlagi dobljenih rezultatov in diskusije z vodjo pa sem skušala najti tudi razloge za obstoječe 
stanje.  
 
Izvedena anketa, ki je bila sestavljena iz petih dimenzij organizacijske klime, zadovoljstva 
zaposlenih in pripadnosti zaposlenih, podaja rezultate, s katerimi je bilo ugotovljeno, kakšno 
je dejansko stanje »mehkih variabl« v podjetju. Z mehkimi variablami imam v mislih 
medsebojne odnose zaposlenih, njihovo zadovoljstvo pri delu, pripadnost organizaciji, 
komuniciranje in informiranje znotraj podjetja, motiviranje ipd. 
 
Povprečne ocene posameznih dimenzij, ki so sestavljale vprašalnik, so zelo dobre, saj je šest 
od sedmih preseglo oceno tri in pol. Presegla je ni le najslabše ocenjena dimenzija, ki je 
dosegla oceno 3,47, in to je nagrajevanje in motiviranje. Glavni vzrok za takšen izid je 
zagotovo trenutno gospodarsko stanje države. Podjetnik ima dandanes obdavčeno že skoraj 
vse, zato mu sredstev za nagrajevanje in stimulacijo svojih zaposlenih v teh težkih časih 
primanjkuje.  
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Med raziskovanjem sem opazila, da se podjetje resnično trudi motivirati svoje zaposlene, kar 
se posledično vidi tudi pri rezultatih zadnjega sklopa vprašanj. Če njihovi zaposleni ne bi bili 
motivirani, zagotovo ne bi pripadnosti delu in organizaciji ocenili s 4,06, zadovoljstva pri delu 
pa le s 3,57. Kajti teorija pravi, da si lahko organizacije priborijo pripadnost zaposlenih šele, 
ko je njihova stopnja zadovoljstva najvišja. 
 
Zadovoljstvo zaposlenih skoraj razumljivo nima visoke ocene, saj se pri današnjem tempu 
življenja dnevno dogajajo najrazličnejše nepredvidljive stvari, ki zaposlenemu vzbujajo slabo 
voljo in nemoč. Podobno se dogaja pri opravljanju delovnih nalog v podjetju, kjer se 
ponavljajo morebitne neprijetnosti, ki pa zaposlenemu pustijo negativen pečat. Njihovemu 
nezadovoljstvu pa največji del prispevajo mesečni dohodki, ki že iz zgoraj navedenih 
dogodkov niso takšni, kot bi si jih ti želeli. 
 
Čeprav so, kot je bilo že večkrat omenjeno, zaposleni pomemben del podjetja, se mora 
podjetje posvečati tudi drugim pomembnim dimenzijam, kot so doseganje uspešnosti in 
učinkovitosti, interno komuniciranje in informiranje ter medsebojni odnosi, s katerimi 
podjetje prav tako poskuša zvišati zadovoljstvo zaposlenih. Omenjene dimenzije so v 
raziskavi ocenjene visoko, kar je znak, da podjetje dela dobro. 
 
Hipotezi, ki sem ju v okviru raziskave želela preveriti sta: 
 
H1: Nagrajevanje zaposlenih je najslabše ocenjena dimenzija v podjetju Kračun, d.o.o. 
 
Hipotezo potrdimo. To smo ugotovili z izračunom aritmetične sredine. Rezultati so pokazali, 
da je nagrajevanje in motiviranje najslabše ocenjena dimenzija. 
 
H2: Zadovoljstvo zaposlenih pri delu in pripadnost podjetju sta pomembna dejavnika v 
organizaciji.  
 
Hipotezo potrdimo. Povprečna ocena ocenjevalne skale je bila 3. Velika večina anketiranih je 
trditve obeh dejavnikov ocenila z ocenama 4 in 5, kar pomeni da se je z njimi strinjala. 
Aritmetični sredini zadovoljstva zaposlenih pri delu in pripadnost zaposlenih pa sta presegali 
oceno tri in pol, kar je nad povprečjem. Tako visoka opredelitev pomeni, da sta dejavnika v 
organizaciji pomembna. 
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6 SKLEP 
 
Organizacijska uspešnost temelji v sodobnem gospodarstvu vse pogosteje  na človeških virih, 
zato namenja vedno več organizacij pozornost svojim zaposlenim. Vodilni v organizacijah se 
zavedajo, da so znanje, talent in sposobnosti zaposlenih največja konkurenčna prednost. Da bi 
se to v največji možni meri izkoristilo, je potrebno poskrbeti, da so zaposleni znotraj podjetja 
zadovoljni. Njihovo zadovoljstvo pripomore k delovni uspešnosti, ta pa posledično k 
uspešnosti organizacije. Čeprav formula za uspešnost na prvi pogled zgleda enostavna, se je 
potrebno na poti do uspeha soočiti še z mnogimi prav tako pomembnimi faktorji. Poleg 
interesov organizacije je potrebno upoštevati tudi želje in potrebe zaposlenih, skrbeti za 
njihovo dobro počutje, jih spodbujati k odprti komunikaciji ipd. Te filozofije se držijo tudi v 
podjetju Kračun, d.o.o., v katerem se zavedajo, da na zadovoljstvo njihovih zaposlenih vpliva 
več dejavnikov, ki pa so bolj ali manj obvladljivi in se da nanje tudi vplivati.  
 
Vsak zaposleni je edinstven. Od svojega sodelavca se razlikuje po starosti, izobrazbi, 
delovnih izkušnjah, inteligentnosti ipd., zato nekoga bolj motivira priznanje, drugega dosežki, 
medsebojni odnosi, tretjega povratna informacija ipd. Tudi tedaj, ko se posamezniki zberejo v 
skupino, se njihova individualnost ne razblini nenadoma. Še zmeraj obstajajo različne 
osebnosti, ki obvladajo različne spretnosti. Še vedno jih obdajajo različni upi in strahovi. 
Vodja lahko te razlike le prepozna in sprejme ter jih poskuša uporabiti v korist celotne 
skupine. Večjo kontrolo in vpliv ima vodja na dejavnike, ki vplivajo na skupne interese 
posameznikov. 
 
V diplomski nalogi so bili dejavniki, ki po mnenju podjetja vplivajo na njihove zaposlene, 
natančno preučeni. Najprej so bili teoretično opredeljeni, nato pa še praktično izračunani, 
kako jih tam zaposleni ocenjujejo. S tem je bilo ugotovljeno, na katerih dejavnikih mora 
podjetje še intenzivno graditi. 
 
Ugotovljeno je, da znaša povprečna ocena vseh dimenzij 3,77, kar pomeni, da je podjetje na 
dobri poti, da poveča zadovoljstvo svojih zaposlenih. Hkrati te številke opozarjajo, da je 
potrebno postoriti še veliko, da bodo zaposleni popolnoma zadovoljni. 
 
Glede na zgoraj navedene ugotovitve se zaposleni najbolj zavedajo dejstva, da je za vsako 
dejanje odgovoren vsak sam, najbolj pa so razočarani nad dejstvom, da ob zares dobro 
opravljeni nalogi niso nagrajeni. Zaposleni v podjetju Kračun, d.o.o. so najbolj zadovoljni z 
varovanjem njihovega zdravja pri delu, najmanj zadovoljni pa s plačilom.   
 
Za doseganje uspešnosti je kljub zgoraj omenjenim faktorjem potrebno v prvem koraku 
seznaniti zaposlene z njihovimi merili. Ob tem bi izpostavila dimenzijo doseganja uspešnosti 
in učinkovitosti, ki je v podjetju druga najvišje ocenjena dimenzija. Sledi ji kvaliteta 
medsebojnih odnosov, na osrednjem mestu pa se je znašla dimenzija internega komuniciranja. 
V današnjem času je težko ugajati vsakomur na vseh področjih, zato je raziskava pokazala, da 
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so v podjetju zaposleni najmanj zadovoljni z motiviranjem in nagrajevanjem. Denar je v naši 
družbi še kako pomemben, vendar ni edini razlog, zaradi katerega večina ljudi odhaja na delo. 
Tukaj sta še samospoštovanje in spoštovanje drugih, ki sta dve najmočnejši motivacijski sili.  
 
Podjetju svetujem, da delajo več na javnih pohvalah in splošnem nagrajevanju, da svoje 
zaposlene sproti informirajo o nastalih dogodkih, saj se bodo tako počutili del organizacije, da 
jih vključujejo v sprejemanje projektnih odločitev in jih spodbujajo k posredovanju 
predlogov. Ob spoštovanju in upoštevanju njihovega mišljenja se bo zaposlenim dvignila 
motivacija, s tem pa tudi delovna uspešnost in zadovoljstvo. 
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PRILOGA 
 

Priloga 1: Anketa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

Priloga 1: ANKETA 
 
Spoštovani! 
 
Sem absolventka Fakultete za management in pripravljam diplomsko nalogo. Z anketo, ki je 
pred vami, želim analizirati zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Kračun, d.o.o. 
 
Anketa je anonimna, zato vas prosim, da jo izpolnite iskreno in odgovorno. Z odgovori mi 
boste pomagali pri pripravi diplomske naloge in hkrati vodstvu omogočili, da bo lažje 
sprejemal primerne in pravočasne ukrepe za povečanje zadovoljstva zaposlenih v podjetju. 
 
Anketni vprašalnik vključuje vprašanja o doseganju uspešnosti in učinkovitosti, internem 
komuniciranju, kvaliteti medsebojnih odnosov, nagrajevanju in motiviranju, informiranju ter 
nazadnje o zadovoljstvu in pripadnosti zaposlenih pri delu. 
 
Ocenjevalna lestvica je petstopenjska (od 1 do 5), pri čemer ocena 1 pomeni »zelo slabo« oz. 
»sploh se ne strinjam«, ocena 5 pa »odlično« oz. »popolnoma se strinjam«. Pri vsaki trditvi 
obkrožite le oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju.  
 
Hvala za vaše sodelovanje! 
 

Mateja Kovačič 
___________________________________________________________________________ 
 
 1. Ocena doseganja uspešnosti in učinkovitosti (Ocene: 1 - sploh se ne strinjam, 2 - se ne 
strinjam, 3 – niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 
1. Dobro poznam merila za uspešnost in učinkovitost. 1 2 3 4 5 
2. Prejemam dobra navodila za opravljanje del in nalog. 1 2 3 4 5 
3. Dela in naloge, ki jih prejmem, zame niso prezahtevni. 1 2 3 4 5 
4. Poznam vpliv svojega dela na uspeh organizacije. 1 2 3 4 5 
5. Hitrost sprememb pri mojem delu ni prevelika. 1 2 3 4 5 
6. Vodja me pri delu ne nadzira prepogosto. 1 2 3 4 5 
7. Roki za zaključek naloge večinoma niso prekratki. 1 2 3 4 5 
8. Imam dobre možnosti izražanja idej. 1 2 3 4 5 
9. Sodelujem lahko pri načrtovanju del in nalog.  1 2 3 4 5 
10. Za svoje opravljeno delo sem najprej odgovoren/-a sam/-a.   Lep je dan.      1 2 3 4 5 
 

2. Ocena internega komuniciranja (Ocene: 1 - sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam,         
3 – niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 
1. Vodja me pozorno posluša, ko govorim.  1 2 3 4 5 
2. Pri komuniciranju z nadrejenimi ne občutim hierarhije.  1 2 3 4 5 
3. Vodja me spodbuja k odprtemu dialogu. 1 2 3 4 5 
4. S sodelavci se pogovarjamo prijateljsko in sproščeno. 1 2 3 4 5 
5. Konflikte in probleme rešujemo z dialogom. 1 2 3 4 5 
6. Z vodjo lahko odkrito govorim brez bojazni sankcij. 1 2 3 4 5 
7. Z zaposlenimi ne ogovarjamo sodelavcev. 1 2 3 4 5 
8. Vodja ne vpije name, ko naredim napako pri delu. 1 2 3 4 5 
9. Menim, da sodelavci ne govorijo za mojim hrbtom.  1 2 3 4 5 
10. Ni me strah povedati sodelavcem kar želim in mislim.        Lep je dan.     1 2 3 4 5 



 

 
 

  

3. Ocena kvalitete medsebojnih odnosov (Ocene: 1 - sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 
3 – niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 
1. S sodelavci bolj sodelujemo, kot pa tekmujemo.  1 2 3 4 5 
2. Zaupam svojim ožjim sodelavcem. 1 2 3 4 5 
3. Cenim napore in dosežke svojih sodelavcev. 1 2 3 4 5 
4. Zadovoljen/-na sem z odnosi, ki jih imam s sodelavci.  1 2 3 4 5 
5. Zadovoljen/-na sem z odnosom, ki ga imam z vodjo. 1 2 3 4 5 
6. Konflikte med sodelavci vedno rešujemo sproti. 1 2 3 4 5 
7. Menim, da imam z večino sodelavcev prijateljske odnose.     Lepo je.   1 2 3 4 5 
8. S sodelavci se občasno družimo tudi izven službe. 1 2 3 4 5 
9. S sodelavci si medsebojno pomagamo in se podpiramo.      Lep je dan.  1 2 3 4 5 
10. V kriznih situacija smo s sodelavci še bolj povezani. 1 2 3 4 5 
 

4. Ocena nagrajevanja in motiviranja (Ocene: 1 - sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam,   
3 – niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 
1. Dobro poznam kriterije za nagrajevanje.  1 2 3 4 5 
2. Pri nas se zaposlene javno nagrajuje in pohvali.  1 2 3 4 5 
3. Merila nagrajevanja so enaka za vse. 1 2 3 4 5 
4. Vodja me redno spodbuja, navdušuje in stimulira.  1 2 3 4 5 
5. Ko naredim napako, me ni strah kazni in sankcij.  1 2 3 4 5 
6. Prejeta nagrada je včasih denarna in včasih nedenarna.  1 2 3 4 5 
7. Ko naredim nekaj zares dobro, vem da bom nagrajen/-a. 1 2 3 4 5 
8. Sistem nagrajevanja je v organizaciji dober. 1 2 3 4 5 
9. Pripravljen/-a sem na dodatne napore, ko je to potrebno.    Lep je dan.    1 2 3 4 5 
10. Točno vem, zakaj delam tu in kaj želim pri tem doseči.       Lep je dan. 1 2 3 4 5 
 

5. Ocena informiranosti (Ocene: 1 - sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam,   3 – niti se 
strinjam, niti ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 
1. Prejmem več formalnih informacij kot neformalnih.  1 2 3 4 5 
2. Menim, da potrebne informacije prejmem pravočasno.   1 2 3 4 5 
3. Vodja me redno povratno informira o mojem delu.  1 2 3 4 5 
4. Dobro razumem večino prejetih informacij od vodstva.  1 2 3 4 5 
5. Vodja me povpraša o morebitnih težavah in podobno.  1 2 3 4 5 
6. Naš oddelek je dobro informiran.  1 2 3 4 5 
7. Nimam občutka o pomanjkanju potrebnih informacij.  1 2 3 4 5 
8. Vodja preverja ali sem razumel/-a prejete informacije.  1 2 3 4 5 
9. Vodjo sproti informiram o težavah, dogodkih ipd. 1 2 3 4 5 
10. Nimam občutka, da bi prejemal/-a napačne informacije.      Lep je dan.    1 2 3 4 5 
  

6. Ocena zadovoljstva zaposlenih pri delu (Ocene: 1 - sploh se ne strinjam, 2 - se ne 
strinjam,   3 – niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 
1. Zadovoljen/-na sem z možnostmi izobraževanja, ki jih imam.  1 2 3 4 5 
2. Zadovoljen/-na sem z načini vodenja, ki ga izvaja moj nadrejeni.  1 2 3 4 5 
3. Zadovoljen/-na sem z delovnim časom, ki mi je določen. 1 2 3 4 5 



 

 
 

4. Zadovoljen/-na sem s količino in obsegom del in nalog, ki jih prejmem.  1 2 3 4 5 
5. Zadovoljen/-na sem s plačilom, ki ga prejmem. 1 2 3 4 5 
6. Zadovoljen/-na sem z stopnjo varnosti in zanesljivosti moje zaposlitve. 1 2 3 4 5 
7. Zadovoljen/-na sem z možnostmi napredovanja, ki jih imam. 1 2 3 4 5 
8. Izkazana prizadevanja za moj strokovni razvoj so zadovoljiva. 1 2 3 4 5 
9. Učinkovitost varovanja zdravja pri delu je zadovoljivo. 1 2 3 4 5 
10. Etičnost in profesionalnost v organizaciji sta zadovoljivi. 1 2 3 4 5 
11. Zadovoljen/-na sem s fizičnimi pogoji in razmerami dela, ki jih imam.  1 2 3 4 5 
12. Zadovoljen/-na sem s statusom, ki ga imam v organizaciji. 1 2 3 4 5 
 

7. Ocena pripadnosti zaposlenih pri delu in v organizaciji (Ocene: 1 - sploh se ne strinjam, 
2 - se ne strinjam,   3 – niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se 
strinjam) 
1. Iz organizacije ne bi šel/šla, če bi dobil/-a boljšo službo. Lep je dan ko.  1 2 3 4 5 
2. V javnosti ščitim interese organizacije. 1 2 3 4 5 
3. Ponosen/-na sem, da lahko delam v tej organizaciji. 1 2 3 4 5 
4. Naredil/-a bi zelo veliko zgolj v dobro organizacije. 1 2 3 4 5 
5. Vedno sem pripravljen/-a pomagati vodji. 1 2 3 4 5 
6. Moje delovno mesto je ugledno. 1 2 3 4 5 
7. Naša organizacija ima dober ugled v javnosti. 1 2 3 4 5 
8. Pred drugimi zagovarjam svoje sodelavce. 1 2 3 4 5 
9. Vedno sem pripravljen pomagati sodelavcem.             Lep je dan ko se. 1 2 3 4 5 
10. O naši organizaciji govorim le pozitivno.                                                1 2 3 4 5 
 

Pri naslednjih demografskih značilnosti obkrožite črko pred odgovorom. 

1. Spol:                   
                               a)  Ženski                                 b)  Moški 
 
2. Starost:                  
                               a)  do 25 let                              b)  od 26 let do 32 let 
  
                               c)  od 33 let do 40 let               d)  nad 41 let 
 
3. Končana šolska izobrazba:    
                               a)  osnovna šola                       b)  poklicna šola 
 
                               c)  srednja šola                         d)  višja šola 
                                
                               e)  visoka šola / univerza         f)  drugo 
 
4. Delovna doba v organizaciji:  
 
                               a)  do 1 leta                               b)  od 1 do 3let 
 
                               c)  od 3 do 5 let                         d)  nad 5 let 
 
 


