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POVZETEK 

V podjetju Droga Kolinska smo s pomočjo anketnega vprašalnika preučili, kako se zaposleni, 

ki so se samoocenili za optimiste, v primerjavi s pesimisti soočajo s težavno delovno nalogo. 

Zanimalo nas je tudi, ali so optimisti v raziskavi po lastni presoji tudi bolj delovno uspešni ter 

bolj zadovoljni z delom, ki ga opravljajo. V anketi je sodelovalo 154 zaposlenih, od katerih se 

je večina samoocenila za optimiste. Ugotovljeno je, da se optimisti lažje soočijo s težavno 

delovno nalogo v primerjavi z zaposlenimi, ki so se opredelili za pesimiste. Optimisti so po 

lastnih opažanjih prav tako bolj zadovoljni z delom, ki ga opravljajo. Raziskava je pokazala, 

da so optimisti tudi bolj uspešni na delovnem mestu v primerjavi s pesimisti.  

Ključne besede: optimizem, pesimizem, težavna delovna naloga, delovna uspešnost, 

zadovoljstvo z delom. 

 

SUMMARY 

In Droga Kolinska company we analysed, with the help of a questionnaire, how employees 

who evaluated themselves as optimists, cope with a difficult work task compared to the 

pessimistic ones. We were also interested to know whether optimists in the survey are also 

more effective and satisfied with their work. 154 employees participated in the survey; most 

of them evaluated themselves as optimists. The result of the questionnaire is that optimists 

cope more easily with the work task compared to employees who evaluated themselves a 

pessimistic. Optimists are also more satisfied with their work according to their own 

observations. The questionnaire also showed that optimists are more successful at their 

workplace than pessimists.  

 

Keywords: optimism, pessimism, difficult work task, work success, job satisfaction. 
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»Odločen optimist v vsaki težavi vidi izziv za svojo inteligenco, iznajdljivost in vero … 

Zaveda se, da obstaja rešitev, in jo prej ali slej tudi najde.« 

(Norman Vincent Peale) 
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1 UVOD 

Optimizem postaja vse bolj zaželena lastnost, ki naj bi jo imeli posamezniki na različnih 

delovnih področjih za doseganje delovne uspešnosti. Delovna uspešnost je sestavljena iz več 

dejavnikov, za njeno doseganje pa  je potrebno nenehno spremljati različna merila, ki nas 

vodijo k uspehu.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

V nadaljevanju zaključne projektne naloge smo v teoretičnem delu opredelili optimizem ter 

njegove prednosti in pomanjkljivosti. Preučili smo lastnosti optimistov na delovnem mestu in 

kako se slednji soočajo s težavno delovno nalogo, kako vpliva optimistični vodja na zaposlene 

in kako merimo optimizem. Opredelili smo tudi pojem delovna uspešnost, postavljanje ciljev, 

ki vodijo k realizaciji planov, kako nenehno zagotavljamo delovno uspešnost in vpliv, ki ga 

ima vodja pri tem, katere metode uporabljamo za ugotavljanje delovne uspešnosti in kateri 

dejavniki vplivajo na zadovoljstvo na delovnem mestu. V empiričnem delu naloge pa smo s 

pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljali, kako se samoocenjeni optimisti soočajo s težavno 

delovno nalogo v primerjavi s  pesimisti in če so bolj zadovoljni z delom, ki ga opravljajo, ter 

bolj delovno uspešni. Zanimalo nas je tudi, če zaposleni menijo, da v organizaciji vzpodbujajo 

optimizem, in kako bi lahko zvišali raven optimizma. 

1.1.1 Optimizem 

Uspeh posameznika in organizacije je odvisen od več različnih (notranjih in zunanjih) 

dejavnikov, ki so med seboj prepleteni. Seligman (2009, 32) pravi, da čeprav imamo močno 

željo po uspehu in obilje sposobnosti, bomo vseeno neuspešni, če nismo optimistični. V 

nadaljevanju Seligman (prav tam, 130) navaja, da so za uspeh na delovnih mestih odločilne tri 

značilnosti, med katere spada tudi optimizem. Za optimista je značilno, da ko mu gre slabo, si 

to stanje razlaga kot začasno, ki se je pojavilo v določeni okoliščini in ni nastalo po njegovi 

krivdi (prav tam, 195). Organizacije potrebujejo optimizem; potrebujejo ljudi, ki so nadarjeni, 

zagnani za delo in poleg tega optimistični. Organizacija, polna optimističnih posameznikov 

(ali z optimističnimi posamezniki na ključnih delovnih mestih), je vedno v prednosti. 

Posamezniki, ki imajo močno izražen optimizem, so ključni na delovnih mestih, kjer je veliko 

zavrnitev in visoka raven stresa. V vsakem podjetju je prostor za posameznike z različno 

ravnjo optimizma, razen za skrajne pesimiste (prav tam, 300–302).  

Beseda optimizem izhaja iz latinske besede »optimus«, ki v prevodu pomeni pomeni najboljši 

(Ventrella 2003, 121). Pojem optimizem je v Velikem slovarju tujk (2002, 820) opredeljen kot 

»vedro, pozitivno razpoloženje; težnja gledati na svet in življenje z dobre, svetle strani«. 
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Musek (2010, 298) ga definira kot »naravnanost oziroma pričakovanje, da se bodo dogajale 

pozitivne stvari, skratka kot pričakovanje pozitivnih izidov.« 

Pozitivna psihologija sistematično raziskuje optimalno človeško doživljanje, s katerim pa je 

pogosto povezano tudi uspešnejše in učinkovitejše delovanje in obnašanje (Musek 2005, 116).  

Ključni pojem pozitivne psihologije je pojem psihičnega blagostanja oziroma dobrobiti (ang. 

well-being) (Musek 2010, 290). 

Zadel (2013) razlaga, da si službo poiščemo zaradi tega, da bi bili bolj zadovoljni. Da lahko 

uživamo v delu samo, če v njem vidimo smisel, kajti veselje do dela nam daje smisel tudi, ko 

je slednje težko. Zaposleni potrebuje od nadrejenih povratne informacije, kaj je naredil dobro 

in kaj je potrebno še izboljšati. Pomembno je, da ve, da je v organizaciji spoštovan in cenjen. 

Smiselno je, da lahko daje predloge, da je samoiniciativen ter da lahko naredi stvari drugače. 

Takšen posameznik uživa v svojem delu in se dobro počuti v svoji koži. Možina in drugi 

(1998, 149) menijo, da velik del življenja preživimo na delovnem mestu, in namen je, da je 

posameznikovo delovno življenje kakovostno, zato bi vsak moral opravljati delo, ki mu 

najbolj ustreza. Posameznik na delovnem mestu lahko izkoristi svoje potenciale in zadovolji 

svoje osebne potrebe ter poveča delovno uspešnost s tem, da neprestano išče najboljši način 

izvedbe dela. Musek (2005, 123) meni, da čeprav naše delovanje kratkoročno ne povzroča 

pozitivnih občutij in stanj, je dolgoročno lahko podlaga zadovoljstvu, če je le v skladu z 

zaželenimi cilji in vrednotami. Dejavnike, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom, lahko 

združimo v šest skupin (vsebina dela; samostojnost pri delu; plača, dodatki in ugodnosti; 

vodenje in organizacija dela; odnosi pri delu; delovne razmere). Vendar ljudje visoko 

vrednotijo različne reči in si postavljajo različne cilje, predpostavljajo Zupanova in drugi 

(2009, 341).  

Optimizem ali pesimizem, ki se razvije v otroštvu, je naš temelj. Vse ovire in vse zmage so 

filtrirane skozenj. Optimizem ali pesimizem postane naša ustaljena navada razmišljanja, meni 

Seligman (2009, 148). Lopez in Snyder (2006, 240) predpostavljata, da na razvoj optimizma 

vplivajo zgodnje izkušnje iz otroštva, okolje, v katerem odraščamo in dednost. 

Optimizem lahko merimo na različne načine, najbolj konkretno z vprašalnikom. Posameznik 

pove, ali pričakuje pozitivne izide, ali misli, da se mu bodo cilji uresničili ali ne. Lahko pa 

vprašalnik uporabljamo tudi malo bolj posredno, da ugotavljamo, čemu pripisujemo vzroke  

določenim dejanjem, kjer optimist pripisuje pozitivne izide sebi. Uporabljamo lahko tudi 

osebnostne vprašalnike, s katerimi ugotovimo, če ima nekdo nagnjenost gledati na svet 

optimistično, menita Avsec in Zadel (2013). 

Tri metode za ocenjevanje pojasnjevalnega sloga, ki jih raziskovalci uporabljajo, so: 

Vprašalnik atribucijskih slogov ASQ (ang. Attributional Style Questionnaire), ang. Content 

Analysis of Verbatim explanations technique, ki še nima slovenskega prevoda, Vprašalnik 
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pojasnjevalnega sloga otrok ali CASQ (ang. Children´s Attributional Style Questionnaire), 

pravita  Lopez in Snyder (2006, 59). 

1.1.2 Delovna uspešnost 

Jurančič (1979, 11) definira delo kot zavestno uravnano in usmerjeno aktivnost človeka z 

namenom in ciljem, da se doseže uporabno vrednost, proizvod ali storitev. Delovna uspešnost 

je definirana kot skupek več dejavnikov (količina, kakovost in gospodarnost dela ter 

inventivna aktivnost), meni Jurančič (prav tam, 8). Uhan (2000, 48) opredeljuje uspešnost kot 

rezultat dela, ki ga v delovnem procesu dosega posamezni delavec, delovno povezana skupina 

ali kolektiv delavcev. Uspešnost posameznika je pogoj za uspešnost skupine in slednja je 

pogoj za uspešnost organizacije. Ko govorimo o uspešnosti, imamo v mislih primerjavo med 

zastavljenimi cilji in rezultati, ki jih dosežemo. Učinkoviti smo, kadar v procesu doseganja 

ciljev porabimo čim manj sredstev (pa naj bodo to material, denar, čas ali kaj drugega, kar 

vlagamo v proces). V tem se uspešnost razlikuje od učinkovitosti, pri kateri gre za razmerje 

med učinkom in zanj potrebnimi prvinami in napori. Pri uspešnosti gre torej za to, da delamo 

prave stvari, pri učinkovitosti pa za to, da stvari delamo pravilno, menijo Zupanova in drugi 

(2009, 413–414). 

Zupanova in drugi (prav tam, 413) trdijo, da se je ocenjevanje uspešnosti (ang. performance 

appraisal) preoblikovalo v sistem zagotavljanja uspešnosti (ang. performance management). 

Poudarek ni več na tem, kako bomo ocenili uspešnost in na tej podlagi sprejeli določene 

odločitve, temveč kako bomo zagotovili nenehen proces izboljševanja uspešnosti zaposlenih. 

Nikoli ni dovolj spremljati le enega vidika uspešnosti, pač pa moramo zajeti čim več ključnih 

dejavnikov, ki so pomembni za (dolgoročno) uspešnost, menijo Zupanova in drugi (prav tam, 

428). 

V nadaljevanju Zupanova in drugi (prav tam, 429) navajajo, katera merila pri delovni 

uspešnosti lahko upoštevamo: 

– rezultate dela: obseg prodaje, število kupcev, zadovoljstvo kupcev, obseg proizvodnje, 

kakovost izdelkov in storitev, izmet in reklamacije, stroške porabljenega materiala, okvare 

strojev in opreme, nesreče pri delu ipd.; 

– vedenja: ali so naloge opravljene, ali delavec upošteva navodila, ali sproti obvešča o 

težavah, ali predlaga izboljšave, ali ustrezno vzdržuje opremo, ali je pripravljen pomagati 

sodelavcem, ali redno in točno prihaja na delo, ali spoštuje etična načela ipd.; 

– zmožnosti: znanje, ustvarjalnost, sposobnost vodenja, ambicioznost, odgovornost, 

zanesljivost, sposobnost dela v stresnih situacijah, komunikativnost, fizično moč, 

koordinacijo gibov, lojalnost ipd. 
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen zaključne projektne naloge je bil opredeliti optimizem ter ugotoviti, kakšne lastnosti 

pripisujemo optimistom in kako ga merimo v organizacijah ter kako se optimisti soočajo s 

težavnimi nalogami na delovnem mestu v primerjavi s pesimisti. 

Namen zaključne projektne naloge je bil tudi razložiti pojem delovna uspešnost in kako jo 

merimo. 

Cilj zaključne projektne naloge je bil s pomočjo anketnega vprašalnika v izbrani organizaciji 

ugotoviti, ali so zaposleni, ki so se v anketnem vprašalniku samoocenili za optimiste, po 

lastnih opažanjih tudi bolj delovno uspešni in bolj zadovoljni z delom od posameznikov, ki so 

se opredelili za pesimiste. Poleg tega smo v anketnem vprašalniku ugotavljali, kako se 

optimisti soočajo s težavnimi nalogami na delovnem mestu v primerjavi s pesimisti. 

Nazadnje smo s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljali, ali v izbrani organizaciji  

vzpodbujajo optimizem ter na kakšen način bi lahko zvišali raven optimizma pri zaposlenih.  

1.3 Metode za doseganje ciljev projektnega dela 

Projektna naloga je bila razdeljena na teoretični in empirični del. Teoretični del projektne 

naloge je temeljil na proučevanju strokovne literature domačih in tujih avtorjev na temo 

pozitivne psihologije, natančneje optimizma, ter literature s področja razvoja kadrov, na temo 

delovne uspešnosti zaposlenih. 

V drugem, empiričnem delu projektne naloge smo za pridobivanje podatkov uporabili metodo 

anketiranja. Zasnovali smo anonimni anketni vprašalnik, ki je bil razposlan po elektronski 

pošti med vse zaposlene, ki imajo dostop do interneta in razdeljen v papirni obliki med 150 

zaposlenih, ki delajo v proizvodnji. Raziskovalna populacija so bili zaposleni v podjetju 

Droga Kolinska, ki je sestavni del skupine Atlantic Groupa in posluje na različnih lokacijah 

po Sloveniji (Izola, Ljubljana, Rogaška Slatina in Mirna). 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 12 vprašanj, razdeljenih na tri dele. Prvi del je bil 

sestavljen iz demografskih vprašanj. V drugem delu so se vprašanja nanašala na temo 

optimizem s podvprašanji o optimizmu na delovnem mestu, optimistih in težavnih delovnih 

nalogah, vzpodbujanju optimizma ter kako bi lahko zvišali raven optimizma. Tretji del pa je 

vseboval vprašanja o delovni uspešnosti in zadovoljstvu na delovnem mestu. Za ocenjevanje 

smo uporabili štiristopenjsko lestvico. 
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljali smo, da obstaja povezava med optimizmom in delovno uspešnostjo. Menili 

smo, da bodo rezultati ankete pokazali, da so zaposleni, ki sebe ocenjujejo za optimiste, bolj 

zadovoljni sami s seboj in posledično bolj zadovoljni z delom, ki ga opravljajo, ter bolj 

uspešni. 

Če izhajamo iz predpostavke, da je za optimista značilno, da se ob težavni delovni nalogi ne 

osredotoča na občutek nemoči in ne pade v pasivnost, ampak začne takoj delovati in iskati 

rešitve, smo predvidevali, da bodo rezultati ankete potrdili, da optimisti lažje opravljajo 

težavne naloge kot pesimisti.  

Pomembna predpostavka je bila tudi, da bodo anketiranci odgovarjali na anketo iskreno.  

Omejitve pri obravnavanju problema so bile, da določeno število zaposlenih ne bo želelo 

sodelovati. Omejitev je bila tudi, da vsi profili zaposlenih nimajo dostopa do interneta (v 

proizvodnji nimajo elektronske pošte), zato so anketni vprašalnik dobili v papirni obliki, ter 

da v raziskavi niso sodelovali vsi profili zaposlenih v izbranem podjetju. 
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2 OPTIMIZEM 

Optimizem je pomembna lastnost, ki pripomore k temu, da posamezniki v delovnem okolju 

dosegajo uspehe. Ne glede na občasne poraze in težave se zaradi njihovega optimističnega 

pogleda na okoliščine zmorejo s težavami soočiti in jih tudi rešiti na pravi način. Optimizem 

je ključen pri doseganju nadpovprečnih delovnih rezultatov in ohranjanju zadovoljstva na 

delovnem mestu. Le zadovoljni posamezniki, ki svoje delo radi opravljajo in v njem vidijo 

smisel, lahko pripomorejo k uspehu celotne organizacije. 

2.1 Opredelitev optimizma 

»Pomembno področje pozitivne psihologije je optimizem, psihološka dimenzija, ki jo tesno 

povezujemo s t. i. pozitivnim mišljenjem. Opredelimo ga kot naravnanost oz. pričakovanje, da 

se bodo dogajale pozitivne stvari, skratka kot pričakovanje pozitivnih izidov (nasprotno 

pomeni pesimizem precenjevanje verjetnosti negativnih izidov). Tesno se povezuje s 

pozitivnim čustvovanjem,« meni Musek (2010, 298). Optimizem korelira z vsemi 

pomembnimi spremenljivkami pozitivne psihologije (sreča, psihološko blagostanje, pozitivni 

in negativni afekt, upanje) trdi Musek (prav tam). Model subjektivnega blagostanja (ang. 

subjective well-being) zajema pomen dobrega počutja, sreče in zadovoljstva z življenjem. 

Nekateri raziskovalci ga dejansko uporabljajo kot strokovni sinonim za bolj poljudni izraz 

sreča (Musek 2005, 117). Lopez in Snyder (2005, 63) menita, da je subjektivno blagostanje 

širok pojem, ki vključuje doživljanje prijetnih občutkov, nizko stopnjo negativnih  

razpoloženj in visoko stopnjo zadovoljstva z življenjem.  

Optimizem je osebnostna lastnost. Ljudje se med seboj razlikujejo po stopnji optimizma, in to 

vpliva na njihovo razlago dogodkov. Seligman (2011, 104) trdi, da je optimizem v manjši 

meri (50 odstotkov) deden. Na stopnjo optimizma vplivajo tudi izkušnje v otroštvu, kjer starši 

ustvarijo okolje, v katerem se otrok nauči optimizma. Ne glede na vpliv genetike in izkušenj 

iz otroštva raziskave kažejo, da se ljudje optimizma lahko naučijo tudi kasneje v življenju. 

Vprašanje je samo, koliko časa bodo potrebovali, da dosežejo spremembo (Rijavec, Miljković 

in Brdar 2008, 121). 

Optimizem pomeni vztrajanje pri zasledovanju ciljev ne glede na ovire in zastoje. Optimisti 

delujejo iz želje po uspehu in ne iz bojazni pred neuspehom. Ob težavni delovni nalogi 

verjamejo, da imajo dovolj moči, da se z njo spoprimejo. Težavno delovno nalogo objektivno 

ocenijo in v težavi vidijo priložnost. Poiščejo čim več možnih rešitev in jih izrabijo. S tem se 

njihov optimizem še poveča, predpostavlja Ventrella (2003, 130). Zadel (2013) trdi, da je 

optimizem zaželen na vseh področjih, vključno z medsebojnimi odnosi. 

Optimistična naravnanost je povezana s samoučinkovitostjo in vzpodbudno vpliva na 

dosežke, dobro počutje in celo na smisel za humor, trdi Musek (2010, 298). Samoučinkovitost 
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pomeni izvajanje kontrole tako nad lastno dejavnostjo kot tudi nad uravnavanjem lastnih 

miselnih procesov, motivacijo, afektivnimi ter telesnimi stanji. Posameznikova zaznava 

nadzora nad življenjskimi dogodki ima močne posledice pri njegovem vedenju. Tisti 

posamezniki, ki sebe zaznavajo kot visoko samoučinkovite, so nagnjeni k temu, da svoje 

neuspehe pripisujejo svojemu nezadostnemu trudu. Tisti, ki pa sebe zaznavajo kot nizko 

samoučinkovite, si razlagajo svoje neuspehe z lastnimi nizkimi sposobnostmi. Samoučinkoviti 

posamezniki so uspešnejši pri svojem delu, saj znajo udejanjiti znanja in sposobnosti, ki jih 

imajo (Wikipedija, 2014). 

V VST (2002, 820) je pojem optimist opredeljen kot »kdor gleda na vse le z dobre strani, 

pričakuje vedno dober izid«. Lopez in Snyder (2005, 233) definirata, da je optimist človek, ki 

pričakuje pozitivne rezultate, čeprav so stvari težke. To zaupanje naj bi prinesla mešanica 

občutkov, ki so relativno pozitivni. Optimisti se razlikujejo od pesimistov v  subjektivnem 

dobrem počutju, ki ga uživajo tudi, ko se srečujejo z neprijetnimi  izkušnjami, menita Lopez 

in Snyder (2006, 77). 

Ventrella (2003, 121–122) pravi, da posamezniki optimizem kažejo vsakokrat, ko: 

– vidijo prednosti in pozitivne priložnosti v težavnih okoliščinah; 

– predvidevajo ali pričakujejo uspeh, zadovoljstvo ali dosežek pri delu; 

– uvidijo brezmejne možnosti, ki so jim dane, da si življenje oblikujejo po svojih željah; 

– se lotijo izziva ali zgrabijo novo priložnost z občutkom, da imajo vse pod nadzorom; 

– odstranijo ali zmanjšajo vpliv strahu, dvoma, skrbi, pa naj bodo notranji ali zunanji; 

– ostanejo dobre volje kljub težavnim okoliščinam; 

– s težavami se spoprimejo z vprašanjem »kako« in ne »ali« jih lahko rešijo. 

Optimisti v težavah vidijo priložnosti. Prepričani so, da jih lahko rešijo, ker svoj uspeh 

načrtujejo in ga pričakujejo.  

2.2 Optimisti na delovnem mestu 

Perretti (2014) meni, da imajo optimisti večje možnosti, da učinkovito in uspešno opravijo 

svoje delovne naloge, ker verjamejo vase in v svoje sposobnosti. Samospoštovanje jim 

omogoča, da se lažje soočijo z delovnimi obveznostmi z zavedanjem, da bodo dosegli 

zastavljene cilje. Lahko se jih zadolži tudi za opravljanje težavnejših delovnih nalog, ker so 

jih sposobni razrešiti. 

Optimisti si postavljajo relativno visoke cilje in načrtujejo korake, kako jih doseči. Ne skrbi 

jih, če ciljev morda ne bodo dosegli in kaj vse bi lahko šlo narobe (Rijavec, Miljković in 

Brdar 2008, 124). Zadel (2013) meni, da je optimizem povezan z osebno voljo, s trudom, da 

delo opraviš. Z  aktivnim delom, ki privede do dosežkov. Optimisti se osredotočajo na rešitve, 

bolj kot na težave. Optimisti načeloma sebe vidijo v proaktivni vlogi, ne samo kot ljudi, ki 
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imajo srečo ali pa upajo, da se bo nekaj dobrega zgodilo. Zavedajo se, da s svojim trudom, 

delom, zagnanostjo, angažiranjem lahko pomembno prispevajo k temu, da bo prihodnost 

podobna tisti, ki si jo želijo ali jo načrtujejo, navajata Avsec in Zadel (2013). 

Optimizem je povezan z optimalno delovno učinkovitostjo. Ključen je vsakokrat, ko delo 

postane zahtevno. Odloča lahko o tem, ali bodo posamezniki delo opravili odlično, ali ga 

bodo opravili le napol, ali pa ga sploh ne bodo opravili. Močno izražen optimizem je vsekakor 

dobrodošel na delovnih mestih, za katera je značilno veliko »vmesnih zavrnitev« in visoka 

raven stresa ter za katera sočasno obstajajo visoke zahteve po proaktivnosti, vztrajnosti in 

pogumnem sanjaštvu, predpostavlja Seligman (2009, 299–301). Pojem proaktivnost je v VST 

(2002, 926) definiran kot delovanje vnaprej. Proaktivni posamezniki ne čakajo na navodila, da 

opravijo določeno nalogo, ampak se lotijo dela sami in prevzamejo odgovornost za njihovo 

izvršitev.   

 Optimizem je več kot nujen v prodaji, stikih z javnostmi, na ustvarjalnih delovnih mestih in  

delovnih mestih z visoko stopnjo izgorevanja. Na drugi strani so delovna mesta, ki zahtevajo 

veliko občutka za realnost in za katere visoka raven optimizma ni bistvena (oblikovanje in 

varnostni inženiring, tehnične in stroškovne ocene, pogodbena pogajanja, finančni kontroling 

in računovodstvo, pravo, poslovna administracija, statistika, tehnično pisanje, kontrola 

kakovosti ipd.). Na teh delovnih mestih navadno ni veliko zavrnitev, raven stresa je nizka do 

srednje visoka, obstajajo pa zahteve po visoki ravni tehničnega znanja. Tudi nekatera 

vodstvena in strokovna delovna mesta zahtevajo izjemen občutek za realnost, trdi Seligman 

(2009, 302).  

2.3 Optimisti in težavne delovne naloge 

Vzdrževanje upajočega, pričakujočega odnosa v težavnih časih je v delovnem okolju 

ključnega pomena. Včasih lahko prav naš odnos vpliva na to, ali bomo uspešni ali ne. 

Optimizem sam po sebi ne rešuje težav, pomaga pa, da jih laže in hitreje rešimo, meni 

Ventrella (2003, 122). 

Lopez in Snyder (2005, 235–237) razlagata, da se optimisti bolj usmerjeno spopadajo s 

problemom kot pesimisti. Prav tako uporabljajo za spoprijemanje s težavami različne tehnike, 

sprejmejo trenutno stanje, v katerem so se znašli, in pogledajo njegove prednosti. Te 

ugotovitve namigujejo, da imajo lahko optimisti prednost pred pesimisti tudi v situacijah, ki 

jih ni mogoče spreminjati in ki zahtevajo aktivno, problemsko usmerjeno soočanje in načrt. 

Optimisti so nagnjeni k sprejemanju stresnih dogodkov, poleg tega poskušajo videti najboljše 

v slabih situacijah in so se tudi naučili nekaj iz njih. Na splošno se zdi, da so optimisti tisti, ki 

najdejo pravilen pristop k reševanju problemov. Optimisti se nagibajo k uporabi več strategij 

za usmerjeno reševanje težav kot pesimisti. Če težavi res ni mogoče biti kos drugače, potem 

se optimisti obrnejo na strategije, kot so sprejemanje težkih razmer, uporaba humorja in 
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pogled na situacijo z drugega zornega kota (ang. reframing). Optimisti so  manj v stresu, ko 

so časi težki, ker znajo biti kos problemom na načine, ki dajejo boljše rezultate, poleg tega 

tudi verjamejo, da bodo težavam kos, predpostavljata Lopez in Snyder  (prav tam, 239). 

Ko se optimisti znajdejo pred težavno delovno nalogo, ne obupajo, ampak jo poskušajo rešiti. 

Soočijo se z neprijetnim čustvenim stanjem, v katerem so se znašli, relativno hitro sprejmejo 

realnost in se aktivno spopadejo s težavo. Njihovo soočenje prispeva k reševanju težave. Za 

optimiste je malo verjetno, da se bodo predali pred dosego svojega cilja (Rijavec, Miljković in 

Brdar 2008, 117), ker težavna delovna naloga – ovira je nekaj, kar morajo premagati. 

Optimisti iščejo krivdo za težave v drugih ljudeh. Prepričani so, da je težava le začasna in da 

velja le za specifično situacijo. Ponavadi pričakujejo najboljše, zato so v glavnem bolj 

motivirani, da to tudi uresničijo, meni Ventrella (2003, 124). Musek (2010, 299) trdi, da 

optimisti več pričakujejo in bodo pogosteje doživeli razočaranja. Vendar jih zaradi splošnega 

optimizma negativni izidi ne bodo prehudo razočarali. Pravi optimizem se pokaže, meni 

Ventrella (2003, 125), če obdržimo vedrino in odločnost tudi takrat, ko okoliščine niso najbolj 

obetavne. 

2.4 Omejitve optimizma 

Optimizem ima tudi svoje omejitve, trdi Seligman (2009, 336–142), kajti včasih nam 

onemogoča, da bi realnost videli s potrebno jasnostjo in natančnostjo. Poleg tega nekaterim 

predstavlja orodje za to, da se izognejo prevzemanju odgovornosti za lastne neuspehe. Tako 

optimisti kot pesimisti popačijo resničnost. Optimisti to naredijo na pozitiven način, zato je 

njihov pogled na svet nekritičen ali idealističen. Pesimisti gledajo na okoliščine prav tako 

nekritično, a dovolj previdno. Optimisti verjamejo, da imajo nad stvarmi več nadzora, kot ga 

imajo v resnici, tudi v situacijah, ko so v resnici nemočni in nimajo nobenega nadzora. Na 

drugi strani pesimisti bolj natančno ocenijo, koliko nadzora imajo v situaciji. V blagi obliki 

pesimizem omogoča preudarno razmišljanje in posameznika ščiti pred pretiravanji, ki jih 

povzroča optimizem, meni Seligman (prav tam, 145). V določenih okoliščinah, meni 

Seligman (prav tam, 255), optimizma ni pametno uporabiti, in sicer takrat, ko je lahko cena 

napake zelo visoka (tvegan – težaven projekt, ki ob neuspehu pripelje podjetje do stečaja). 

Ljudje si ne želijo slepega optimizma, ampak prilagodljiv optimizem, da vidijo realno sliko. 

Kadar je potrebno, morajo biti sposobni uporabiti izostren pogled na realnost, ki ga ima 

pesimizem, a jim ob tem ni potrebno neprestano živeti z njim (prav tam, 338). Musek (2010, 

298) navaja, da je v življenju bolje biti rahlo nerealističen optimist kot popoln realist. Vendar 

pretiran optimizem spet ni zaželen, saj zaradi nerealističnega podcenjevanja nevarnosti 

zmanjšuje odgovornost in varnost.  
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2.5 Pojasnjevalni slog 

Temelj optimizma je v načinu razmišljanja o vzrokih. O vzrokih posameznik razmišlja na 

določen način in tej osebnostni lastnosti pravimo »pojasnjevalni slog«. Pojasnjevalni slog se 

razvije v otroštvu in brez direktnega posredovanja ostane enak vse življenje. Uporabljajo se  

tri ključne razsežnosti, s katerimi si posamezniki razložijo določen dogodek kot dober ali 

slab: trajnost, obsežnost in poosebljanje, opisuje Seligman (2011, 64). 

Trajnost: je časovna dimenzija. Posamezniki, ki se zlahka vdajo ob težavni delovni nalogi, 

verjamejo, da so vzroki za slabe stvari, ki se jim zgodijo, trajni in nespremenljivi. 

Posamezniki, ki se nemoči uprejo, verjamejo, da je težavna delovna naloga le začasna ovira, 

ki jo lahko rešijo, trdi Seligman (2009, 65). 

Obsežnost: je prostorska dimenzija. Določa, ali se bo nemoč pokazala v večini situacij ali pa 

bo omejena na izvirni dogodek. Optimisti verjamejo, da za slabe dogodke obstajajo specifična 

pojasnila, medtem ko so dobri dogodki splošni in veljajo v različnih situacijah, predpostavlja 

Seligman (prav tam, 69–70). 

Seligman (prav tam, 71) meni, da obsežnost in trajnost določata, ali posamezniki zmorejo 

upati ali ne. Najti začasne in specifične razloge za slabe dogodke je umetnost upanja. 

Poosebljanje: nanaša se na to, kaj posamezniki čutijo do sebe. Ko se jim zgodi kaj slabega, 

lahko okrivijo sebe (krivdo ponotranjijo) ali krivijo druge ljudi in okoliščine (krivdo 

pozunanjijo). Ljudje z nizkim samospoštovanjem krivijo sebe, medtem ko tisti, katerih 

samospoštovanje je visoko, krivde v celoti ne pripisujejo sebi, ampak tudi zunanjim 

okoliščinam, razlaga Seligman (prav tam). 

Seligman (prav tam, 300) trdi, da naučeni optimizem pomaga posameznikom soočiti se s 

težavno nalogo. Od pojasnjevalnega sloga posameznika je odvisno, ali bo v svojem življenju 

doživljal več porazov ali zmag. Optimističen pojasnjevalni slog poleg nadarjenosti in 

motivacije prinaša uspeh. 

Seligman (prav tam, 127) razlaga pojasnjevalni slog pesimista in optimista: 

Prodajalec želi prodati proizvod potencialnim kupcem (trgovinam …). Klicati začne stranke 

in se skuša dogovoriti za osebni obisk, da izdelek predstavi. Večina ljudi ga po telefonu 

zavrne ali celo kar odloži telefon. Pojasnjevalni slog ne bo vplival na to, kaj bo rekel 

prodajalec stranki, ampak kaj bo rekel sebi, če ga bo stranka zavrnila. Pesimistični prodajalec 

si bo našel trajna, splošna in osebna pojasnila v slogu: »Zanič sem.« ali: »Od mene ne bo 

nikoli nihče kupil izdelka.« ali: »Še za sestanek se ne uspem dogovoriti.«. Po nekaj takih 

dogodkih bo pesimistični prodajalec prenehal delati, najprej za tisti dan in kmalu za vedno.  

Optimistični prodajalec pa si bo, nasprotno, govoril precej bolj konstruktivno: »Očitno zdaj ni 

imel časa.« ali: »Očitno sem klical ravno v času kosila.« ali: »Očitno tega izdelka ne 
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potrebuje, ga pa bo morda zanimal kakšen drug naš izdelek.«. Morda si celo ne bo rekel 

ničesar. Naslednjega klica ne bo opravil nič težje in v nekaj minutah bo opravil deset klicev in 

prišel do take osebe, ki se bo odločila za sestanek. To mu bo dalo novo energijo, da bo še 

hitreje zavrtel naslednjih deset klicev in dobil še en sestanek. Na ta način bo lahko izkazal 

svoje prodajne sposobnosti. 

2.6 Vloga optimizma pri vodenju 

Vodja s svojim obnašanjem in delovanjem vpliva na posameznike. Optimistični vodja nastopa 

samozavestno, verjame v svoje sposobnosti in v sposobnosti drugih. Je zanesljiv, pravičen in 

pošten. Ima jasno vizijo in spodbuja posameznike, da jo skupaj dosežejo, tudi ko so časi težki. 

Posameznike zna navdušiti nad delom, jih spodbujati in poudarjati njihove uspehe. Pripravljen 

se je učiti in iskati boljše načine izvedbe dela ter krepiti pozitivne medosebne odnose na 

delovnem mestu. 

Pozitivne lastnosti vodje (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 135): 

– Integriteta: (zanesljivost, pravičnost, poštenje) je ključnega pomena za uspeh. Možina in 

drugi (2002, 512) trdijo, da se zanesljivost nanaša na izoblikovana pravila glede poštenosti 

in odkritosrčnosti. Pri drugih si ustvarja zaupanje z zanesljivim in primernim vedenjem. 

– Samozavest: zaveda se svojih prednosti in pomanjkljivosti, je premišljen in se uči iz 

izkušenj, zna sprejeti kritike drugih, usmerjen je v prihodnost, neprestano se izobražuje, 

ima smisel za humor in izoblikovano podobo samega sebe (prav tam, 511). 

– Samozaupanje: zaupa v svoje znanje in zmožnosti. Dovzeten je za drugačna mnenja in 

poglede ter ima širok okvir sprejemljivosti, je odločen, sposoben sprejeti odločitve kljub 

negotovosti in pritiskom, trdijo Možina in drugi (prav tam). 

– Vizionarstvo: vodja je sposoben usmeriti skupino v pravo smer, vendar lahko potem 

prepusti drugim, da najdejo najboljšo pot do cilja. 

– Sposobnost navduševanja in motiviranja: vodja, ki je dinamičen, pozitiven in spodbujajoč, 

ki zna zaposlene prepričati in navdušiti nad delom. 

– Obvladovanje menedžerske kompetence: umetnost pogajanja ter sposobnost 

konstruktivnega reševanja problemov. 

Uspešni vodje so tisti, ki ustvarjajo odnose z ljudmi. Znajo ustvariti namen skupine in svoje 

privržence vključiti v organizacijo. Sodelovanje krepijo z vzajemno zvezo med delodajalcem  

in zaposlenimi. Vodja lahko zagotovi tistim ljudem, ki vlagajo v svoje delo, psihološko 

varnost, da lahko svobodno izrazijo sebe, svoje navdušenje, namen in strast do dela, brez 

strahu pred negativnimi posledicami (Lewis 2011, 67). 

Vrčko in drugi (2004, 49) menijo, da dednost, okolje in avtonomna dejavnost vplivajo na 

razvoj uspešnega vodje. Za oblikovanje uspešnih vodij je še posebej pomembno 

izobraževanje. Danes namreč prevladuje prepričanje, da se je vseh tehnik potrebnih za 
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uspešno vodenje mogoče naučiti. Podjetja velikokrat vodje načrtno izobražujejo, da bi slednji 

pridobili sposobnosti in vedenja, ki jih potrebujejo za uspešno vodenje. 

2.7 Ocenjevanje optimizma 

Optimizma ni lahko ocenjevati. Optimizem kot lastnost ni odvisen od nekaj izstopajočih 

primerov, ampak od tega, kako pogosto si iz dneva v dan optimistično razlagamo dogodke in 

v kolikšni meri smo jih pripravljeni tako razlagati, predpostavlja Seligman (2011, 79). 

Ventrella (2003, 125) trdi, da stopnja optimizma niha, ker je odvisna od več dejavnikov 

(genetske zasnove, vzgoje in okoliščin v življenju ter od odločitve posameznika, kako bo v 

posamični situaciji razmišljal). 

Optimizem se ocenjuje na različne načine:  

– Vprašalnik atribucijskih slogov ASQ (ang. Attributional Style Questionnaire):  sestavlja 

ga 12 kratkih zgodb ali scenarijev. Polovica jih opisuje slabe dogodke, druga polovica pa 

dobre. Vsak dogodek si testirani živo predstavlja in nato zapiše lastna pojasnila, zakaj 

misli, da so se te stvari zgodile. Naslednja naloga, ki jo ima testirani, je, da vzrok, ki ga je 

podal, oceni na lestvici od 1 do 7 na treh ravneh: poosebljanju, trajnosti in obsežnosti. 

Temelji na teoriji o uspehu, ki pravi, da so za uspeh na zahtevnih delovnih mestih 

potrebne tri značilnosti: nadarjenost, motivacija in optimizem. Uspeh je odvisen od vseh 

treh, razlaga Seligman (2009, 128–130). 

– CAVE tehnika (ang. Content Analysis of Verbatim explanations technique), ki še nima 

slovenskega prevoda: omogoča ocenjevanje pojasnjevalnega sloga z analizo dokumentov, 

kot so intervjuji, dnevniki, pisma, eseji, časopisni članki, govori itd. Lopez in Snyder 

(2006, 62) poročata, da tehnika CAVE prinaša enake rezultate kot ASQ tehnika. Vključuje 

dva koraka, ki sta med seboj neodvisna: pridobivanje dobesedne razlage dogodka ter 

vzročno razlago in oceno vzročne razlage o poosebljanju, trajnosti in obsežnosti 

pojasnjevalnega sloga. Oba koraka sta se dokazala kot zanesljiva.  

– Lopez in Snyder (2005, 232) menita, da se razlike med optimisti in pesimisti  lahko 

ovrednotijo tudi z meritvami na testih, med njimi sta bolj znana Test življenjske 

orientacije LOT (ang. Life Orientation Test) in Revidirani test življenjske orientacije 

LOT-R (ang. Life Orientation Test-Revised). V zadnjem času se več uporablja test LOT-

R, ki je krajši od prvotne različice.  

– Naslednji način ugotavljanja stopnje optimizma je Lestvica posplošenega pričakovanja 

uspeha GESS (ang. Generalized Expectancy of Success Scale): ta lestvica postavlja 

anketirance v vrsto situacij, od katerih so nekatere dokaj specifične, druge pa bolj splošne. 

Od anketirancev se zahteva, naj ocenijo njihovo verjetnost doživljanja uspeha v vsaki 

situaciji posebej (Lopez in Snyder 2006, 79). 
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3 DELOVNA USPEŠNOST 

V organizaciji je delovna uspešnost ključnega pomena. Bistveno vlogo imajo posamezniki, ki 

s svojimi zmožnostmi, znanjem in prilagodljivim vedenjem prispevajo k uresničevanju ciljev 

– doseganju rezultatov. Za doseganje visoke stopnje delovne uspešnosti organizacija 

potrebuje zaposlene, ki (poleg zgoraj naštetega) z veseljem opravljajo svoje delo. Pomembno 

vlogo pri tem ima tudi vodja, kajti s svojo pozitivno naravnanostjo spodbuja zaposlene in 

ustvarja prijetno delovno vzdušje. Z različnimi metodami ugotavlja delovno uspešnost 

zaposlenih in jim daje povratne informacije, da bodo v prihodnosti lahko še bolj uspešni. 

3.1 Opredelitev delovne uspešnosti 

Zupanova in drugi (2009, 416) pravijo, da delovno uspešnost razumemo kot funkcijo 

zmožnosti, motivacije in delovnih pogojev (potrebna orodja, informacije, ustrezni sodelavci, 

čas in dobro vodenje). Izkazuje aktivnost in učinkovitost delavca v delovnem procesu in je 

lahko vezana na posameznega delavca, skupino delavcev ali na celoten kolektiv, meni 

Jurančič (1979, 6–8) in nadaljuje, da je delovna uspešnost sestavljena iz:                                                                                                                                                  

– količine dela: (obseg in učinkovitost opravljenega dela), izraža učinkovitost dela in se 

kaže tudi v obliki izkoriščenosti delovnega časa;  

– kakovosti dela: delo je opravljeno boljše ali slabše; 

– gospodarnosti dela: izraža stroškovni vidik uspešnosti delovnega procesa (porabljeni večji 

ali manjši stroški dela in sredstev, kot je predvideno); 

– inventivne aktivnosti: se izkazujejo v predlogih za izboljšanje delovnih procesov 

(inovativnost, ustvarjalnost pri proizvodnji novih izdelkov in storitev, večja varnost dela). 

3.2 Določanje ciljev 

Ko posameznik začenja neko aktivnost, si postavi cilj, ki ga želi doseči. Njegova aktivnost ga 

k temu cilju pripelje ali pa ne. Pravijo, da se rezultat, kot imenujejo stanje, ki so ga dosegli, in 

cilj lahko ujemata ali pa tudi ne. Primerjava ciljev in rezultatov je torej zelo preprosto merilo 

uspešnosti. Kolikor natančneje so postavljeni cilji, toliko natančneje lahko spremljamo 

rezultate (Lipičnik in Mežnar 1998, 107). 

Določanje delovnih ciljev je način za stalno izboljševanje rezultatov dela, in to v kakršnikoli 

situaciji. Se pravi, da to ni običajno delo, pač pa pot za doseganje boljših rezultatov pri delu 

(Možina, Bernik in Svetic 2004, 67). 

Zupanova in drugi (2009, 415) menijo, da so cilji povezani z uspešnostjo organizacije, ko 

morata posameznik in podjetje uravnotežiti izmenjavo rezultatov oziroma koristi, ki jih ti 

rezultati prinašajo. Tako mora imeti podjetje koristi od uspešnosti posameznika (skupin), ki se 

pokaže v doseganju ciljev in razvoju podjetja. Posameznik (skupina) pa mora imeti koristi od 
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uspešnosti podjetja, ki se pokaže tako v izboljšanju pogojev za doseganje nadaljnje uspešnosti 

kot v nagradah za doseženo uspešnost. Takšno skupno sožitje je temeljni pogoj za dolgoročno 

uspešnost obeh, posameznika in podjetja. 

3.3 Zagotavljanje uspešnosti 

Zupanova in drugi (prav tam, 419–420) predpostavljajo, da pri zagotavljanju uspešnosti ne 

gre le za to, kakšen cilj si bomo postavili, temveč tudi, kako bomo dosegli rezultate. 

Zagotavljanje uspešnosti je proces, ki ga sestavljajo vsakodnevne aktivnosti, ki so usmerjene 

k izboljšanju uspešnosti. Proces zagotavljanja uspešnosti je sestavljen predvsem iz naslednjih 

sestavin: določanje ciljev in načrtovanje aktivnosti, da bi cilje dosegli, izvajane aktivnosti za 

doseganje ciljev, podpora doseganju ciljev, spremljanje uspešnosti in povratne informacije ter 

ukrepi (nagrajevanje, napredovanje, načrtovanje razvoja posameznika). 

Delovna skupina ima lahko jasno začrtane cilje, kompetentnega vodjo in člane, toda brez 

ustreznega vzdušja, ustvarjalne klime in medsebojnih vezi običajno učinkovitost ni najboljša. 

Počutje ljudi je pomembno, ker pomeni ugodno naravnanost vseh glede na zastavljene naloge. 

Prijetna atmosfera omogoča sproščeno aktivnost, zadovoljstvo z delom in sodelovanje, je 

garancija za nadaljnji uspeh, skupen rezultat in je vir nadaljnje motiviranosti (Možina, Bernik 

in Svetic 2004, 99). 

3.4 Merila delovne uspešnosti 

Več dejavnikov vpliva na uspešnost organizacije, denimo sodobna tehnologija, tržna 

naravnanost, zadostni finančni viri in podobno, toda ključni dejavnik so sposobni kadri, ki z 

razpoložljivimi viri naredijo več kakor povprečna podjetja, predpostavljajo Možina in drugi 

(2000, 172). 

Uhan (2000, 57) meni, da je doseganje delovne uspešnosti v delovnem procesu odvisno tudi 

od zunanjih vplivov. To so lahko posebno ugodne okoliščine, ki pospešujejo doseganje večje 

delovne uspešnosti, ali otežene okoliščine, ki preprečujejo normalen potek delovnega procesa. 

Notranja moč organizacije so posamezniki z  znanjem, sposobnostmi, veščinami in vedenjem. 

Prepoznavanje pozitivnega vedenja ljudi vodi v večjo uspešnost in oblikuje pozitivno vedenje 

organizacije, ki je več kot le seštevek posameznih oblik vedenja. Je kolektivna moč 

organizacije na poti doseganja ciljev in vodi v uspešnost, predpostavlja Vodopivec (2012, 45). 

Rezultate dela bi lahko poimenovali izhodna merila uspešnosti, zmožnosti in vedenja pa 

vhodna merila uspešnosti. Izhodna merila so kvantitativna in bolj objektivna, a 

osredotočenost na zgolj ta merila zanemarja vidik, kako so rezultati doseženi. Za nekatera 

delovna mesta je težko postaviti merljive cilje, zato je včasih potrebno posredno spremljanje  
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uspešnosti z vhodnimi merili. Poleg tega je zgolj z izhodnimi merili spremljanja uspešnosti 

veliko težje poiskati področja, pri katerih so možne izboljšave, kar pa nam pokažejo ocene 

vedenj in zmožnosti, menijo Zupanova in drugi (2009, 429–430). 

3.4.1 Rezultati dela 

Uhan (2000, 54) meni, da rezultate dela lahko izrazimo fizično v količini izdelkov ali storitev 

in vrednostno s prihodki, dohodki, dobičkom in še z drugimi vrednostnimi količinami, 

predvsem pa s kazalniki uspešnosti. 

Trošenje energije in aktivnost brez cilja, da nastane dobrina, ki ima uporabno vrednost, ni 

mogoče imenovati delo. Vsako delo mora torej dati rezultate, ki pa so lahko večji ali manjši, 

boljši ali slabši. Nastajajo zaradi delovanja vrste dejavnikov, kot so boljša ali slabša 

opremljenost delovnega procesa, boljša ali slabša razvitost delovnih metod (tehnologije) in 

organiziranost delovnega procesa ter večja ali manjša delovna aktivnost delavcev. Večja ali 

manjša delovna aktivnost delavcev je v največji meri odvisna od usposobljenosti delavca za 

delo in njegove motiviranosti, pravi Jurančič (1979, 11). 

Zupanova in drugi (2009, 424–425) menijo, da je usklajenost ciljev posameznika s skupino in 

podjetjem zelo pomemben dejavnik skupne delovne uspešnosti. Dobri delovni cilji v 

organizaciji so povezani s poslovno strategijo in s poslovnimi cilji ter jasno odražajo, kaj je v 

podjetju pomembno, saj le na tak način lahko ustrezno usmerjajo vedenje posameznikov. 

Povezani so s ključnimi nalogami delovnega mesta, kar pomeni, da izhajajo iz namena 

delovnega mesta, da posamezniki lahko neposredno vplivajo na rezultate dela in s tem 

zagotavljajo realizacijo ciljev organizacije. 

3.4.2 Merjenje zmožnosti za doseganje delovne uspešnosti 

Iz sposobnosti, ki jih ima vsak posameznik, lahko sklepamo na njegov prihodnji uspeh, 

vendar je napoved običajno boljša, če znamo odgovoriti tudi na vprašanje, kaj hoče. Tako so 

sposobnosti, znanje in motivacija osrednje zmožnosti, ki si jih prizadevamo spoznati in nanje 

vplivati. Do rezultatov namreč ni mogoče priti, če v kombinaciji manjka samo ena od teh 

zmožnosti (Lipičnik in Mežnar 1998, 26–28): 

– sposobnosti: kakšno znanje naj bi imeli zaposleni, kakšne posebne spretnosti in kakšne 

delovne ali študijske dosežke, ki bi nakazovali, da bodo lahko dosegali delovne cilje, 

trdijo Možina in drugi (2002, 119); 

–  znanje: je osnovni vir delovne uspešnosti, ključni dejavnik razvoja in ga lahko 

opredelimo kot razumevanje in obvladovanje posameznih informacij in procesov. Učeči 

se posameznik nikoli ne neha bogatiti svojega znanja ter je stalno pripravljen za 

izpopolnjevanje in preizkušanje koristnosti znanja v praksi, menijo Možina in drugi (prav 

tam, 207);                                                            
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– motivacija: je v VST (2002, 761) definirana kot »notranja spodbuda in zunanji vplivi, ki 

človeka spodbujajo h kaki dejavnosti, jo sprožijo, usmerjajo, opredelijo jakost in trajanje, 

da doseže cilj in zadovolji potrebe.« 

3.5 Vloga vodje pri zagotavljanju delovne uspešnosti 

Vodenje je pomembna funkcija menedžmenta, ki pomeni kreativno-čustveni proces vplivanja 

in usmerjanja ljudi s komuniciranjem, posredovanjem vizije, prepričevanjem, motiviranjem, 

navduševanjem za doseganje ciljev organizacije, v kateri bodo zaposleni videli uresničitev 

svojih potreb (Kramar, Zupan 2009, 118). Moč vodstva je predvsem v človeških virih, da 

spodbuja njihove pozitivne lastnosti in nevtralizira morebitne slabosti (Možina, Bernik in 

Svetic 2004, 37). Vodopivec (2012, 45) trdi, da pozitivno vedenje vodje vpliva na pozitivno 

vedenje posameznikov in tako na končno uspešnost. Vodja spodbuja pozitivno naravnanost 

pri ljudeh. Daje jim priznanja za vsak rezultat, ki ga dosežejo. Zna jim pokazati, da so lahko 

uspešni, pokaže jim resnično zavzetost za njihovo delo (prav tam, 29). Zupanova in drugi 

(2009, 421–422) trdijo, da je vloga vodje pri zagotavljanju uspešnosti posameznikov zelo 

velika. Vodja ustvari delovno okolje, v katerem se posamezniki lahko razvijajo, in ustvari 

pogoje, kjer vsak lahko doseže odličnost. Sproti ugotavlja delovne dosežke, zaposlenim nudi 

povratne informacije in ukrepa pri odstopanjih. Pomembno je, da spodbuja samoocenjevanje 

in samonadzor svojih sodelavcev. Ne nazadnje vodja sodelavce za dobro delo nagradi, kar 

lahko stori s pohvalo in priznanjem, z različnimi nagradami (denarnimi in nedenarnimi). 

3.6 Metode ugotavljanja delovne uspešnosti 

Proces ugotavljanja uspešnost je sistematičen postopek vrednotenja posameznikovih prednosti 

in slabosti pri opravljanju delovnih nalog. Učinkovit sistem ugotavljanja uspešnosti ljudem 

tudi pomaga pri ugotavljanju njihovih zmožnosti za opravljanje določenega dela. Pri 

ugotavljanju delovne uspešnosti gre za to, da bi ugotovili, kakšni rezultati so bili doseženi pri 

delu. Zbiramo podatke o dosežkih, vedenju in vseh drugih načinih reagiranja, ki pomagajo pri 

ocenjevanju doseženega (Lipičnik in  Mežnar 1998, 107–108). 

Možina in drugi (2002, 261) trdijo, da je glavni namen ocenjevanja delovne uspešnosti 

zagotoviti povratno informacijo o izvajanju dela in o rezultatih dela. S to povratno 

informacijo poskuša vodstvo organizacije vplivati na vedenje zaposlenega in s tem na njegove 

prihodnje delovne dosežke.  

Ocenjevanje delovne uspešnosti je najpogosteje organizirano tako, da delovno uspešnost 

ocenjuje predpostavljeni vodja, ki dobro pozna delo in delovne dosežke zaposlenega. V tem 

primeru govorimo o metodi ocenjevanja »od zgoraj navzdol« menijo Možina in drugi (1998, 

234).  
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Za ugotavljanje uspešnosti poznamo več sistemov. Najpogosteje so uporabljene ocenjevalne 

lestvice, sistemi neposrednega – direktnega primerjanja, sistemi označevanja in sistemi 

kritičnih točk, menijo Možina in drugi (2002, 485).  

Ocenjevalne lestvice: so najstarejša in najpogosteje uporabljena metoda zbiranja podatkov za 

oceno uspešnosti, menijo Zupanova in drugi (2009, 434). Poznamo štiri oblike:                                                

– numerične ocenjevalne lestvice: naloga ocenjevalca je, da na osnovi poznavanja 

ocenjevalčevega dela na lestvici, ki vsebuje številčne stopnje, presodi, kateri stopnji 

ustreza; 

– grafične ocenjevalne lestvice: ocenjevalec mora svojo sodbo o uspešnosti zaposlenega 

presoditi tako, da to označi na grafični daljici; 

– opisne ocenjevalne lestvice: ocenjevalec mora izbrati opis ocenjevalnega pojava, ki 

ustreza opisu ugotovljene uspešnosti, menijo Možina in drugi (1994, 467); 

– vedenjske opazovalne lestvice BOS (ang. Behaviour Observation Scales), pri katerih 

opišemo dejavnik uspešnosti z več opisi vedenja in potem za vsako vedenje spremljamo, 

kako pogosto se pojavi, trdijo Zupanova in drugi (2009, 436); 

– vedenjsko sidrane ocenjevalne lestvice BARS (ang. Behaviourally Anchore Rating Scales), 

pri katerih na lestvici označimo vedenje, ki je značilno za delavca. Med opisanimi 

lestvicami so slednje najzanesljivejše, menijo Zupanova in drugi (prav tam). 

Sistemi direktnega primerjanja: direktno primerjamo osebe po uspešnosti med seboj. Med te 

sisteme spadajo:                                                                                                                             

– klasično rangiranje: ocenjevalec rangira uspešnost delavca po vsakem kriteriju posebej in 

od najboljšega do najslabšega delavca;                                                                               

– lupljenje: ugotavljanje ekstremov; ocenjevalec izmed delavcev, katerih uspešnost mora 

ocenjevati, najprej po določenem kriteriju izbere najuspešnejšega in takoj za njim najmanj 

uspešnega itd.; 

– primerjava v parih: ocenjevalec primerja uspešnost samo dveh delavcev hkrati in označi 

tistega delavca, ki je uspešnejši od obeh;                                                                         

– prisilna distribucija: je postopek, s katerim dobimo približen podatek o tem, kateri skupini 

posameznik pripada: skupini »najboljših«, »povprečnih« ali »najslabših« pravijo Možina 

in drugi (1994, 466). 

Sistemi označevanja: spisek vedenja za ocenjevanje uspešnosti je potrebno sestaviti iz 

konkretnih načinov vedenja pri določenem delu. Spisek načinov vedenja se imenuje 

označevalna ali ček lista (ang. checklist). Pri tem gre za sistem, ki je za ocenjevalca relativno 

preprost, za sestavljavca pa nekoliko bolj zapleten. Od ocenjevalca ne zahtevamo, da oceni 

uspešnost sam, temveč da presodi, katera napisana trditev v večji meri ustreza delavcu. 

Poznamo dve vrsti označevalnih listin: označevalne liste svobodne izbire in označevalne liste 

prisilne izbire (prav tam, 469). 
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Sistemi kritičnih točk: bistvo sistema je, da za vsakega delavca vedno zapišemo, če je storil 

kaj koristnega in dobrega ter če je napravil kaj škodljivega in nekoristnega. Največkrat se 

sistem uporablja, ko gre za delavce na posebej nevarnih in odgovornih delovnih mestih (prav 

tam, 470). 

Zupanova in drugi (2009, 439–440) razlagajo, da poleg vodij lahko delovno uspešnost 

ocenjujejo tudi: 

– sodelavci, ki imajo prav tako veliko znanja o delu in imajo veliko priložnosti, da 

opazujejo svoje sodelavce pri izvajanju skupnih nalog; 

– podrejeni: so posebej dragocen vir informacij o uspešnosti vodij na različnih ravneh 

organizacije, saj prav oni najbolj neposredno doživljajo učinke (ne)uspešnega vodenja; 

– samoocena: je koristna predvsem z razvojnega vidika, saj posameznika spodbudi, da 

razmišlja o svojih dosežkih in o tem, kaj bi še lahko izboljšal; 

– stranke: (kupci, poslovni partnerji) so lahko dobri ocenjevalci uspešnosti, kadar delavec 

dela neposredno z njimi in lahko podjetje z njihovimi ocenami dobi tudi povratne 

informacije o tem, kakšne storitve (izdelki) jih zanimajo in kakšno je njihovo 

zadovoljstvo. 

Ker ima vsak od virov informacij določene slabosti, se je razvila metoda, ki temelji na več 

virih informacij – metoda 360-stopinjskega ocenjevanja, ki je sestavljena iz samoocene, ocene 

nadrejenih, podrejenih, strank in poslovnih partnerjev. Metoda je najučinkovitejša takrat, 

kadar je za vsakega ocenjevalca pripravljeno posebno ocenjevalno orodje (na primer 

ocenjevalna lestvica), saj lahko ocenjujejo različne vidike uspešnosti. Prav tako je pomembno, 

da ocene iz vseh virov izbere neodvisna oseba, ki potem pripravi zaključno oceno. Če bi se 

namreč vse ocene zbirale pri vodji, potem bi bilo še vedno verjetno, da bo na koncu 

prevladalo njegovo subjektivno mnenje. 

3.7 Zadovoljstvo na delovnem mestu 

Dejavniki zadovoljstva zaposlenih z delom in delovnim mestom so sicer odvisni od 

posameznika, vendar obstajajo nekateri splošni elementi, ki so potrebni za zadovoljstvo na 

delovnem mestu in pri delu vsakega zaposlenega, trdi Mihalič (2006, 266). Dejavnike bi 

lahko združili v šest skupin: 

– 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;                                                                                                                             

– vodenje in organizacija dela: dajanje priznanj in pohval ter izrekanje pripomb in graj, 

usmerjenost vodij k ljudem ali v delovne naloge, skrb za nemoten potek dela;                    
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– odnosi pri delu: dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje sporov, sproščena 

komunikacija med sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi;                                                       

– delovne razmere: varnost pred poškodbami in obolenji, odpravljanje motečih dejavnikov 

fizičnega delovnega okolja (vlaga, neugodna temperatura, hrup, prah itd.), menijo Možina 

in drugi (1998, 156); 

– plača, dodatki in ugodnosti: osnovno plačo zaposleni dobijo za uspešno delo določene 

zahtevnosti in za opravljeno število delovnih ur. Dodatki so sestavljeni iz dodatka za težke 

delovne razmere, za nočno delo, za delovno dobo in podobno. Večina ugodnosti je prav 

tako vezana na delovno mesto (dodatno zdravstveno, pokojninsko zavarovanje), nekatere 

pa lahko zaposleni dobijo glede na svojo uspešnost, trdijo Možina in drugi (2002, 294). 

Čeprav vsak od teh dejavnikov vpliva na uspešnost dela, postanejo še posebej pomembni,  

kadar delujejo v povezavi. Pri tem predpostavljamo, da bo posameznik, ki je relativno 

zadovoljen na delovnem mestu, odgovoril na bolj zanimivo delo bistveno bolj pozitivno kakor 

tisti, ki s temi značilnostmi dela ni zadovoljen, menijo Možina in drugi (2000, 170). 

Možina in drugi (2002, 178) razlagajo, da ljudje dobro delajo, če so zadovoljni. Zadovoljni pa 

so, če v delu najdejo smisel, če je nanje prenesena odgovornost za delo in če jim vodja daje 

povratne informacije o (ne)doseganju dobrih rezultatov. Zadovoljstvo pri istem delu se 

spreminja, vendar pogosto giba okoli določene ravni. Na primer, ko posameznik prejme 

nagrado, zadovoljstvo poraste, če se delovne okoliščine poslabšajo, pa zadovoljstvo pade 

(Rozman, Mihelčič in Kovač 2011, 112). 

Zupanova in drugi (2009, 336) menijo, da zadovoljstvo posameznikov lahko opredelimo kot 

čustveno zaznavo, kako ti dojemajo lastno organizacijo ter kako dojemajo svoje možnosti in 

pogoje dela. Zadovoljstvo posameznikov tako lahko razumemo kot zadovoljevanje potreb in 

izpolnjevanje pričakovanj posameznikov pri uresničevanju osebnih in skupnih ciljev. 

Zadovoljstvo zaposlenih lahko 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. Zadovoljstvo pri delu in na delovnem mestu lahko opredelimo tudi kot občutek, ki 

preveva posameznika, na osnovi katerega se z veseljem odpravi na delo, se veseli novih 

delovnih izzivov, se rad vrača med sodelavce in se dobro počuti pri opravljanju dela. Pri tem 

gre tudi za to, da sama misel na delo in delovno mesto pri posamezniku sproži prijetne 

občutke, večinoma lepe spomine na pretekle dogodke pri delu, in na osnovi obstoječega stanja 

pri delu povzroča tudi optimističen pogled na lastno karierno prihodnost (Mihalič 2008, 4). 

Mnogo zaposlenih prihaja na delo, čeprav tega nočejo, a kljub temu uspešno delajo. Ta 

situacija pride do izraza, ko je treba narediti nekaj zelo neprijetnega, a zaposleni takšno 

delovno nalogo kljub temu opravijo. Pa ne zaradi aktivnosti same, pač pa zaradi 

pričakovanega zadovoljstva, ki jim ga bo opravljeno delo prineslo. Zadovoljstvo je torej 
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posledica primerjave rezultata s pričakovanjem in sledi na koncu določenega procesa, menijo 

Možina in drugi (2002, 479–481). Odnos med zadovoljstvom in delovno uspešnostjo bi lahko 

opisali, da bolj kot smo uspešni, bolj smo zadovoljni. 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA DROGA KOLINSKA, D. D. 

Droga Kolinska, d. d., je globalno podjetje, ki proizvaja in trži živilske izdelke visoke 

kakovosti in uveljavljenih blagovnih znamk potrošnikom po vsem svetu. Dolgoletno tradicijo 

in izkušnje bogati z znanjem ter združuje z najsodobnejšimi tehnikami in tehnologijami 

proizvodnje. Na trg prinaša izbrano paleto živilskih izdelkov, in sicer kavo, vodo in 

brezalkoholne pijače, delikatesne namaze, sladke in slane prigrizke ter otroško hrano.                     

Združuje poslovno uspešnost in finančno moč, tržno naravnanost, močne in poznane lastne 

blagovne znamke, vlaganja v razvoj, ljudi in tehnologijo (Droga Kolinska, Atlantic Grupa, 

2014a). 

4.1 Poslovne enote 

Od sredine leta 2010 je Droga Kolinska sestavni del skupine Atlantic Grupa kot peta divizija 

skupine in posluje na različnih lokacijah po Sloveniji (Izola, Ljubljana, Rogaška Slatina in 

Mirna). V Sloveniji je sedež podjetja v Ljubljani, kjer se ukvarjajo tudi s prodajo. Na izolski 

lokaciji proizvajajo delikatesne namaze Argeta in kavo Barcaffe, v Mirni proizvajajo otroško 

hrano Bebi, v Rogaških vrelcih pa vodo in pijače blagovnih znamk: Cockta, Donat Mg, 

Tempel, Tiha (Droga Kolinska, Atlantic Grupa, 2014b). 

4.2 Vizija, poslanstvo in vrednote 

Vizija:Z lastnimi blagovnimi znamkami bodo postali vodilni regijski ponudnik prehrambnih 

izdelkov ob doseganju nadpovprečnih finančnih rezultatov živilske industrije.  

Poslanstvo: S ponudbo kakovostne hrane in pijače vsakodnevno zadovoljujejo potrebe 

potrošnikov vseh starosti, lastnikom zagotavljamo povečevanje vrednosti podjetja, 

sodelavcem pa nudijo vzpodbudno delovno okolje za njihov osebnostni razvoj.  

Vrednote:         

– rast: prizadevajo si za rast poslovanja. Skupaj z njimi osebno raste tudi vsak izmed njih;  

– pogum: pri svojih poslovnih odločitvah so pogumni. Tudi takrat, kadar niso povsem 

prepričani v svoje odločitve. Imajo pogum prevzeti tveganje. Le tako dosegajo zmage na 

trgu;  

– resnica: pri komuniciranju s sodelavci so odkriti in pošteni. "Poštena igra" (ang. fair-play) 

je njihovo najboljše zagotovilo za preprečevanje nesporazumov in nepotrebnih konfliktov; 

– zaupanje: v Drogi Kolinska si zaupajo, zato jim ni težko govoriti o napakah. O njih 

spregovorijo pravočasno in jih s skupnimi močmi tudi popravijo;  

– zabava: v svojem delu uživajo. Pri svojem delu se zabavajo. Veselijo se tako velikih kot 

tudi majhnih uspehov. Njihovo delo jim je pomembno, a pomembno jim je tudi njihovo 



 

22 

 

zasebno življenje, zato ustvarjajo zdravo ravnovesje med poslovnim in zasebnim 

življenjem (Droga Kolinska, Atlantic Grupa, 2014c). 
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5 RAZISKAVA 

V empiričnem delu zaključne projektne naloge smo s pomočjo anketnega vprašalnika 

ugotavljali, če so zaposleni, ki sebe ocenjujejo za optimiste, bolj zadovoljni z delom, ki ga 

opravljajo in bolj delovno uspešni. Ugotavljali smo tudi, če se optimisti lažje soočajo s 

težavnimi delovnimi nalogami v primerjavi s pesimisti. Dodatno nas je zanimalo, ali v 

podjetju Droga Kolinska vzpodbujajo optimizem in na kakšen način. V sklepih naloge smo 

podali nekaj konkretnih rešitev, na kakšen način bi lahko zvišali raven optimizma pri 

zaposlenih. Na podlagi ugotovitev smo podali predloge za izboljšanje.  

5.1 Metodologija raziskave 

Za zbiranje podatkov je bila uporabljena anonimna anketa. Anketa je zaprtega tipa, ker gre za 

tematiko, ki ji ustreza ta tip vprašanj. Anketo smo razdelili med zaposlene v podjetju Droga 

Kolinska v poslovnih enotah Izola, Ljubljana, Rogaška Slatina in Mirna. Anketo smo v 

elektronski obliki poslali mentorici v podjetju Droga Kolinska, ki jo je nato razposlala med 

zaposlene v različnih regijah. Na izolski lokaciji, v Rogaški Slatini in Mirni, kjer imajo 

proizvodne obrate, pa so anketo dobili v papirni obliki, ker nimajo vsi zaposleni dostopa do 

interneta. Anketa je zajemala 12 vprašanj. Razdeljena je bila na tri dele. Prvi del je vseboval 

demografska vprašanja (spol, starost, vrsta izobrazbe, področje dela, poslovna enota). V 

drugem delu so se vprašanja nanašala na temo optimizem, s podvprašanji o optimizmu na 

delovnem mestu, optimistih in težavnih delovnih nalogah ter vzpodbujanju optimizma. Tretji 

del pa je vseboval vprašanja o delovni uspešnosti in zadovoljstvu na delovnem mestu. Za 

ocenjevanje je bila uporabljena štiristopenjska lestvica od 1 do 4, pri čemer je 1 pomenilo, da 

se anketiranci sploh ne strinjajo s trditvijo, 2 je pomenilo, da se v glavnem ne strinjajo, 3 je 

pomenilo, da se v glavnem strinjajo, in 4 je pomenilo, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. 

Pri oblikovanju vprašanj smo se opirali na teoretični del zaključne projektne naloge in na 

namen ter cilje naloge. Na podlagi izpolnjenih anket bomo v nadaljevanju predstavili 

pridobljene podatke, jih podrobno opisali in dodali komentarje. Rezultate ankete bomo 

prikazali s pomočjo metode opisne statistike. 

5.2 Rezultati raziskave 

Anketni vprašalnik je bil poslan vsem  zaposlenim (400) v podjetju Droga Kolinska. Od tega 

je bilo 150 anket razdeljenih v papirni obliki med zaposlene v proizvodnji v Izoli, Rogaški 

Slatini in Mirni, ker niso imeli dostopa do elektronske pošte. Ostale ankete so bile razposlane 

po elektronski pošti v vse štiri poslovne enote (Izola, Ljubljana, Rogaška Slatina in Mirna). 

Anketo je izpolnjevalo 210 zaposlenih. Ustrezno pa jo je izpolnilo 154 zaposlenih.  

 



 

 

5.2.1 Struktura anketirancev
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anketnem vprašalniku smo zaposlene razdelili

skupini, to je do 30 let, je bilo v anketo zajetih 22 zaposlenih, kar predstavlja najmanjš
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Struktura anketirancev 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 54 odstotkov (83) žensk in 45 odstotkov (

1 odstotek (1) je neopredeljenih. 
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Vrsta izobrazbe 

S spodnje slike lahko razberemo, da je največ anketiranih oseb (69) s 

to je 45 odstotkov vseh anketiranih. Sledijo zaposleni s poklicno izobrazbo (23), kar 

predstavlja 15 odstotkov vključenih v raziskavo. Sodelujočih z univerzitetno izobrazbo je 22 

in predstavljajo 14 odstotkov vključenih v raziskavo

osnovnošolsko izobrazbo, skupaj 18 vključenih. Na anketo je dogovorilo 10 zaposlenih z 

visokošolsko izobrazbo, kar predstavlja 6 odstotkov vključenih v raziskavo. 6 odstotkov ali 9 

zaposlenih ima višješolsko izobrazbo. Z nazivo

2 zaposlena, kar predstavlja 1 odstotek vprašanih. Na zadnjem mestu z doktoratom znanosti je 

sodeloval le 1 zaposleni, kar predstavlja 1 odstotek vseh sodelujočih v anketi.

 

Slika 3: Struktura zaposlenih glede na vrsto izobrazbe
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Slika 4: Struktura zaposlenih glede na področje dela

5.2.3 Poslovna enota anketirancev

Podjetje Droga Kolinska ima poslovalnice na štirih 

število zaposlenih (77) je izpolnilo anketni vprašalnik na izolski lokaciji, kar predstavlja 50 

odstotkov vseh sodelujočih v anketi. Na lokaciji v Mirni je na anketo odgovorilo 28 

zaposlenih, kar predstavlja 18 od

anketo odgovorilo 32 zaposlenih, kar predstavlja 21 odstotkov vprašanih. Najmanjši odziv je 

bil na lokaciji v Ljubljani, kjer je na anketo odgovorilo 17 zaposlenih, kar predstavlja 11 

odstotkov vseh anketiranih. 
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5.2.4 Uvrščanje anketirancev med optimiste in pesimiste

69 odstotkov ali 106 zaposlenih je na vprašanje, ali sodijo med optimiste ali pesimiste, 
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Neopredeljeni anketiranci niso vključeni v 

Iz dobljenih rezultatov raziskave je razvidno, da se večina zaposlenih opredeljuje 

optimiste. Eden izmed anketirancev je dodal komentar, da samega sebe uvršča tako med 

optimiste kot pesimiste. Kot razlog je navedel, da 

pesimizem odvisna od zunanjih dejavnikov
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Uvrščanje anketirancev med optimiste in pesimiste 

69 odstotkov ali 106 zaposlenih je na vprašanje, ali sodijo med optimiste ali pesimiste, 

uvrščajo med optimiste, kar kaže, da v večini situacij svet doživljajo kot 

prijeten in poln priložnosti, da na situacije gledajo v svetli luči in pričakujejo najboljše ter

so večino časa pozitivno razpoloženi. Le 3 odstotki anketirancev ali 4 osebe 

med pesimiste, kar pomeni, da v večini situacij svet doživljajo kot poln

prepričani pa so tudi, da se jim povečini dogajajo slabe stvari ter da se pogosto počutijo 

nemočni in negativno razpoloženi. 28 odstotkov ali 44 anketirancev s

Neopredeljeni anketiranci niso vključeni v nadaljnjo analizo. 

Iz dobljenih rezultatov raziskave je razvidno, da se večina zaposlenih opredeljuje 

optimiste. Eden izmed anketirancev je dodal komentar, da samega sebe uvršča tako med 

ste kot pesimiste. Kot razlog je navedel, da sta njegova občas

od zunanjih dejavnikov, in sicer kako se nadrejeni obnaša do njega. 

: Struktura zaposlenih glede na stopnjo optimizma in pesimizma

Značilnosti zaposlenih na delovnem mestu 

zberemo, da vsi samoocenjeni optimisti (106) za svoje delo prevzemajo 

 dosežejo zastavljeni cilj, saj se s trditvami strinjajo s srednj

stopnjo. 104 zaposleni se s srednje visoko ali visoko stopnjo strinja

em vase in v svoje sposobnosti«. 2 optimista pa se s trditvijo ne strinjata ali 

strinjata. Enake rezultate smo dobili tudi pri trditvah »sem organizir

»pričakujem pozitivne rezultate«. Optimisti (103) ocenjujejo trditev, da se učijo na svojih 

s srednje visoko ali visoko stopnjo. 3 zaposleni se s trditvijo ne strinjajo ali le 

nekoliko strinjajo. Enake rezultate podajo optimisti tudi za trditev, da delujejo iz želje po 

Trditev »svoje delo opravljam z veseljem« 100 zaposlenih ocenjuje s s

o strinjanja. 6 zaposlenih pa se s trditvijo ne strinja ali le nekoliko strinja.
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Slika 7: Značilnosti optimistov in pesimistov na delovnem mest

5.2.6 Soočanje zaposlenih s težavno delovno nalogo

S težavno delovno nalogo se optimistični zaposleni (106) večinoma soočijo tako, da za 

dosego svojih ciljev trdo delajo in poiščejo več načinov, kako lahko

ocenili s srednje visoko ali visoko stopnjo strinjanja.
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nekoliko strinjajo. Enake rezultate so optimisti podali za trditve,
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Trditev »za svoje delo prevzemam odgovornost« so vsi 4 pesimisti ocenili s srednje visoko ali

rditev »delujem iz želje po uspehu« sta 2 pesimista ocenila s 

srednje visoko ali visoko stopnjo strinjanja. 2 pa se s trditvijo ne strinjata ali se le nekoliko 

strinjata. Enako so ocenili tudi trditve »verjamem vase in v svoje sposobnosti« in »sem 

opravljam z veseljem«. 1 izmed zaposlenih se s  trditvijo

ne strinja ali se le nekoliko strinja. 3 zaposleni pa se s trditvijo strinjajo 

s srednje visoko ali visoko stopnjo. Enako so pesimisti ocenili tudi trditvi »pričakujem 

pozitivne rezultate« in »vztrajam, da dosežem cilj«. 

Značilnosti optimistov in pesimistov na delovnem mest
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delovno nalogo se optimistični zaposleni (106) večinoma soočijo tako, da za 
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ter pričakujejo pozitiven izid. S srednje visoko ali visoko stopnjo strinjanja je 98 

zaposlenih ocenilo trditev, da težavo vidijo kot začasno oviro. 8 zaposlenih se 
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 je 93 zaposlenih ocenilo s srednje visoko ali visoko stopnjo.
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0 40 80

Za svoje delo prevzamem odgovornost.

Delujem iz želje po uspehu.

Vztrajam, da dosežem zastavljeni cilj.

Pričakujem pozitivne rezultate.

Svoje delo opravljam z veseljem.

Se učim na svojih napakah.

Sem organiziran.

Verjamem vase in v svoje sposobnosti.

O: nična oz. nizka stopnja strinjanja O: srednja oz. visoka stopnja strinjanja

P: nična oz. nizka stopnja strinjanja P: srednja oz. visoka stopnja strinjanja

i 4 pesimisti ocenili s srednje visoko ali 

spehu« sta 2 pesimista ocenila s  

srednje visoko ali visoko stopnjo strinjanja. 2 pa se s trditvijo ne strinjata ali se le nekoliko 

»verjamem vase in v svoje sposobnosti« in »sem 

1 izmed zaposlenih se s  trditvijo »učim 

pa se s trditvijo strinjajo 

Enako so pesimisti ocenili tudi trditvi »pričakujem 

 

Značilnosti optimistov in pesimistov na delovnem mestu 

delovno nalogo se optimistični zaposleni (106) večinoma soočijo tako, da za 

rešijo težavo, kar so 

(103) so prepričani, da 

. 3 optimisti pa se s trditvijo ne strinjajo ali se le 

vztrajajo, dokler naloge ne 

ko stopnjo strinjanja je 98 

. 8 zaposlenih se z navedeno 

Trditve, da v težavni delovni nalogi vidijo izziv in 

93 zaposlenih ocenilo s srednje visoko ali visoko stopnjo. 13 

ne strinja ali se le nekoliko strinja. Enako so optimisti 

S srednje visoko ali 

s trditvijo, da ne padejo pogosto pod vpliv stresa. 

 

120

O: srednja oz. visoka stopnja strinjanja

P: srednja oz. visoka stopnja strinjanja



 

 

1 pesimist se ne strinja ali se le nekoliko strinja s 
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Enako zaposleni ocenijo trditev »za dosego rezultatov trdo delam

Slika 8: Kako se optimisti in pesimisti s

5.2.7 Delovna uspešnost zaposlenih

Optimistični zaposleni (105) menijo, da so bolj delovno uspešni v primerjavi s pesimisti, ker  

imajo določene spretnosti za opravljanje svojega dela, saj so trditev ocenili s srednje 

ali visoko stopnjo strinjanja. Le 1 za

strinja. Trditev »moje vedenje je skladno z zahtevami dela«

srednje visoko ali visoko stopnjo strinjanja, 3 zaposleni pa se z
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a ali se le nekoliko strinja s trditvijo, da težavo vidi ko

pa isto trditev ocenjujejo s srednje visoko ali visoko stopnjo strinjanja. Iste 

odgovore so anketiranci podali tudi za trditve, da vztrajajo, dokler naloge ne rešijo
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Enako zaposleni ocenijo trditev »za dosego rezultatov trdo delam.« 
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Delovna uspešnost zaposlenih 
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imajo določene spretnosti za opravljanje svojega dela, saj so trditev ocenili s srednje 

stopnjo strinjanja. Le 1 zaposleni se z navedeno trditvijo ne strinja ali se le nekoliko 

»moje vedenje je skladno z zahtevami dela« je 103 optimistov ocenilo s

stopnjo strinjanja, 3 zaposleni pa se z navedeno trditvijo niso 

strinjali ali so se le nekoliko strinjali. Enako so optimisti ocenili tudi trditve »

znanje za opravljanje svojega dela« in »sem zadovoljen sam s seboj«
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oslenih se z navedeno trditvijo ne strinja ali se le nekoliko strinja. Optimisti (100) 
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srednje visoko ali visoko stopnjo strinjajo s trditvijo

optimistov pa se z navedeno trditvijo ne strinja ali se le nekoliko strinja. Enake rezultate so 

optimisti podali tudi za trditev »

uspešnosti se je 96 zaposlenih s srednje visoko ali 

cilji organizacije jasno določeni

strinja. Iste rezultate smo dobili za trditev »vod

Pesimisti (4) s srednje visoko ali 

zadovoljni sami s seboj, ko je njihovo vedenje skladno z zahtevami dela in ko imajo ustrezno 

znanje za opravljanje svojega de

imata določene spretnosti za 

trditvijo strinjata s srednje visoko ali 

glede motivacije na delu. 1 zaposlen

navedenih trditev, da so cilji organizacije jasno določeni, da načrtujej

cilja in da vsakodnevno delajo po načrtu ter

zaposleni pa so vsako izmed navedenih trditev ocenili s 

strinjanja. 

Slika 9: Primerjava delovne uspešnosti optimistov in pesimistov

5.2.8 Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu

Optimistični zaposleni so zadovoljni z delom, ki ga opravljajo, ker se veselijo novih 

izzivov, kar je 101 zaposleni ocenil s srednje visoko ali 

se z navedeno trditvijo ne strinja ali se le nekoliko strinja.
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anketirancev pa se s trditvijo ne strinja ali se le nekoliko strinja. »I

dobro mnenje o svojem delu«;

stopnjo. Z isto trditvijo se 7 anketirancev ne strinja ali se le nekoliko strinja.

se s srednje visoko ali visoko stopnjo strinja s trditvijo, da je njihovo del

zaposlenih pa se s trditvijo ne strinja ali se le nekoliko strinja.

uživam« ocenjuje 95 optimistov s

pa se z isto trditvijo ne strinja ali se le nekoliko strinja. 

4 pesimisti se s srednje visoko ali 

občutke in dobro mnenje o svojem delu. 

je njegovo delo pomembno. 3 zaposleni pa isto

stopnjo strinjanja. Enako je ocenjena tudi trditev »v svojem delu uživam

srednje visoko ali visoko stopnjo strinjata, da se veselita novih delovnih izzivov. En
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– Uspešna izvedba več tehničnih izboljšav. 

– V računovodstvu veljajo določena pravila in roki, delo poskušamo opraviti čim bolje, se pa 

vsak dan kaj novega naučiš. 

– Napredovanje v službi – prepričati sodelavko, da ni vse negativno. 

– Zvišanje ravni motiviranosti zaposlenih. 

– Cb projekt, sap upgrade, vključevanje v ag grupo. 

– Napredek, samostojnost, novosti, stimulacija, inovacija. 

– Rast tržnega deleža, lansiranje 5 novih izdelkov, velik napredek pri pozicioniranju na 

prodajnih mestih. 

– Obračunala in izplačala plačo kljub bolniški odsotnosti. 

– Vsakodnevno delam skladno z zahtevami dela in s sodelavci sodelujem za dosego ciljev, 

za kvaliteto izdelkov. 

– Motivacija zaposlenih v obratu, ureditev obrata in okolice, izboljšanje ključnih ciljev v 

proizvodnji. 

– Znižala cene in s tem dosegla določene prihranke. Podaljšala plačilne roke. Ugodno rešila 

veliko reklamacij. 

– Napredovanje znotraj podjetja. 

– Uspevam rešiti napake. 

– Dobra realizacija prodaje – racionalno in pametno planiranje aktivnosti in stroškov. 

– Sprejemanje sprememb. 

– Sprememba na delovnem mestu, sodelovanje z drugimi lokacijami. 

– Postavitev nove tehnologije, izdelava receptur za nove izdelke, priprava dokumentacije za 

certifikacijo ffsc 22000. 

– Zadovoljna sem, da so z mojim delom zadovoljni sodelavci, nadrejeni in podrejeni. 

– Teh je bilo ogromno in težko izločim samo tri. V teh časih, pri mojih letih, je najvažneje, 

da vsak dan uspešno zaključim delovnik, da svoje delo opravim sama, da pridem naslednji 

dan spet z veseljem v službo.« 

Menim, da raznoliki delovni dosežki, ki so jih zaposleni navedli, povečujejo njihovo osebno 

zadovoljstvo in obenem pripomorejo k uspehu organizacije. Pripomorejo k večji motivaciji 

pri opravljanju nadaljnjih delovnih nalog in višji stopnji optimizma. Posamezniki s svojimi 

delovnimi dosežki potrjujejo sami sebi in drugim, da zmorejo dosegati več kot samo 

povprečne rezultate. 

5.3 Ugotovitve raziskave 

Na podlagi rezultatov ankete smo ugotovili, da v podjetju prevladujejo zaposleni, ki so se 

samoocenili za optimiste (69 odstotkov). 28 odstotkov ali 44 anketirancev se ni opredelilo. Le 

3 odstotki anketirancev so se opredelili za pesimiste. Slednje predstavlja tudi največjo slabost 

pričujoče zaključne naloge, saj je interpretacija rezultatov na osnovi tako majhnega števila 

samoocenjenih pesimistov nujno okrnjena. Njihova skupna značilnost je, da so vsi štirje 
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zaposleni moški in da nihče izmed njih ni navedel delovnih dosežkov. Pesimisti so različnih 

starosti (od 31 do 51 ali več let). Trije imajo srednješolsko izobrazbo, eden pa osnovnošolsko. 

Večina jih dela v proizvodnih operacijah (3), eden pa dela v podpornih službah. 

Rezultati ankete so pokazali, da se optimisti v glavnem strinjajo, da se lažje soočajo s težavno 

delovno nalogo v primerjavi s pesimisti,  ker so se v anketi strinjali, da za dosego svojih ciljev 

trdo delajo in poiščejo več načinov, kako lahko rešijo težavo. V glavnem so se strinjali, da so 

trdno prepričani, da težavno delovno nalogo zmorejo rešiti, in vztrajajo ter pričakujejo 

pozitivne izide. Večina optimistov se je s srednje visoko ali visoko stopnjo strinjala, da je  

težava le začasna ovira, v kateri vidijo izziv in priložnost za rast in napredek. Kljub težavni 

nalogi zmorejo ostati dobre volje. Z nekoliko nižjo stopnjo strinjanja pa so se strinjali, da ne 

padejo pogosto pod vpliv stresa. Pesimisti se v večini težje soočajo s težavno delovno nalogo, 

ker so se z navedenimi trditvami strinjali v manjši meri.  

Z raziskavo smo ugotovili, da so optimisti tudi bolj delovno uspešni. Navedli so kar nekaj 

delovnih dosežkov v primerjavi s pesimisti, ki niso navedli nobenega. Tako optimisti kot 

pesimisti so se v glavnem strinjali, da so delovno uspešni, ko so zadovoljni sami s seboj, ko je 

njihovo vedenje skladno z zahtevami dela in ko imajo ustrezno znanje za opravljanje dela. Iz 

raziskave je razvidno, da optimisti bolj verjamejo vase in v svoje sposobnosti ter so bolj 

motivirani za delo kot pesimisti. Optimisti so se strinjali, da na njihovo delovno uspešnost v 

manjši meri vpliva ocena vodje. Pesimisti pa so oceni vodje pripisali večji pomen. 

Skozi raziskavo smo ugotovili, da so optimisti tudi bolj zadovoljni z delom, ki ga opravljajo, 

kot pesimisti. Razlog je, da so se v glavnem strinjali, da se veselijo novih delovnih izzivov, da 

imajo o svojem delu pozitivne občutke, dobro mnenje in se pri opravljanju dela dobro 

počutijo. Optimisti v glavnem menijo, da je njihovo delo pomembno in da v svojem delu 

uživajo. Pesimisti so se v raziskavi strinjali, da imajo o svojem delu pozitivne občutke in 

dobro mnenje. Strinjali so se tudi, da je njihovo delo pomembno in da v svojem delu uživajo. 

V primerjavi z optimisti  se manj veselijo  novih delovnih izzivov in se pri opravljanju dela ne  

počutijo zelo dobro. 

Povzamemo lahko, da so optimisti v prednosti v primerjavi s pesimisti pri različnih izidih pri 

delu. Sočasno so večinoma bolj uspešni na delovnem mestu, lažje se soočajo s težavnimi 

delovnimi nalogami. Bolj verjamejo vase in v svoje sposobnosti, bolj so zadovoljni z delom, 

ki ga opravljajo, ter v večji meri prepoznajo in poročajo o svojih dosežkih. 

5.4 Vzpodbujanje optimizma v podjetju Droga Kolinska 

Na vprašanje, ki smo ga postavili v anketnem vprašalniku, ali v podjetju Droga Kolinska 

vzpodbujajo optimizem, smo dobili različne odgovore.  
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Delež anketiranih (20) je odgovorilo, da se v organizaciji spodbuja optimizem. Vzpodbuja se 

ga s tem, da se zaposlenim omogoča rast in razvoj ter da lahko posamezniki vidijo rezultate 

svojega dela, pravi zaposleni. Organizirajo se tudi dogodki, vezani na skupinska druženja in 

razne delavnice za zaposlene. Enkrat letno organizacija sodeluje na dnevu vrednot.  

5 anketirancev je odgovorilo, da se v organizaciji optimizem vzpodbuja le delno. 1 zaposleni 

meni, da določeni ljudje v organizaciji nimajo organizacijskih sposobnosti, da nadrejeni v 

teoriji optimizem vzpodbujajo, vendar v praksi počnejo ravno nasprotno. Za vzpodbujanje 

optimizma, meni eden izmed anketirancev, je velikokrat potrebno zelo malo truda nadrejenih, 

vendar ti ne vidijo potrebe, da bi se posvečali delavcu. Zaposlenim dajo vedeti, da so le 

številka in si lahko službo poiščejo drugje, če jim pogoji dela niso všeč. V današnjih časih si 

zaposleni lahko šteje za uspeh, če ohrani pridobljene in v kolektivnih pogodbah zapisane 

pravice, vendar niti to ni več možno, meni udeleženka v raziskavi. 

Del anketirancev (6) je odgovorilo, da optimizma v organizaciji sploh ne vzpodbujajo. 

Pravijo, da  morajo delati le tisto, kar jim nadrejeni ukažejo. Da so na splošno delovni pogoji 

takšni, da ne dopuščajo prav veliko optimizma. Če pa je posameznik optimist, se s tem ne 

obremenjuje in dela tako, kot se mu zdi prav, dodaja eden izmed anketirancev. 

5.5 Predlogi za zvišanje ravni optimizma pri zaposlenih 

Anketirancem smo postavili vprašanje: »Na kakšen način bi lahko zvišali raven optimizma pri 

zaposlenih?« Na podlagi prejetih odgovorov so v nadaljevanju naloge podani predlogi 

menedžmentu in služijo kot pomoč za zvišanje ravni optimizma v podjetju Droga Kolinska. 

Nekaj zaposlenih (14) je kot predlog za zvišanje ravni optimizma navedlo, da bi bilo potrebno 

zvišati plače. 9 zaposlenih meni, da bi bilo potrebno uvesti dodatne stimulacije in nagrade za 

dobro opravljeno zahtevno delovno nalogo ter uvesti boljše razmerje plačil glede na 

zahtevnost na delovnem mestu (pravično nagrajevanje dela), menijo 4 anketiranci. 3 izmed 

anketirancev se strinjajo, da bi se s tem povečalo tudi njihovo zadovoljstvo in motiviranost za 

delo ter posledično tudi optimizem.  

Nekateri zaposleni (10) menijo, da višjo raven optimizma lahko dosežemo tudi s pozitivnim 

zgledom vodje, ki pri zaposlenih ne vzpodbuja občutkov strahu, nedostopnosti in 

ustrahovanja, ampak zna zaposlene pohvaliti in jih spoštuje. Raven optimizma pri zaposlenih 

bi lahko zvišali tudi, če bi bili vodje bolj iskreni do zaposlenih in bi jasneje opredelili, kaj od 

njih zahtevajo, če bi se držali dogovorjenega in bi bili tudi sami bolj angažirani za delo in ne 

samo za dajanje ukazov in svoj osebni zaslužek, meni eden izmed anketirancev. Da vodja zna 

postaviti razumne roke in jasna navodila, menijo 3 zaposleni. 7 zaposlenih pravi, da je 

pomembno timsko delo, ki naj bi potekalo v čim bolj sproščenem okolju, kjer vladajo 

medsebojno spoštovanje, sodelovanje, razumevanje med zaposlenimi, podpora in negovanje 
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kakovostnih odnosov. V organizaciji je pomembno zagotavljanje dobrih delovnih pogojev in 

upoštevanje, da vsak človek nekaj zna, zato bi morali nadrejeni pustiti, da človek opravlja 

delo, ki ga veseli, ne pa, da ga prisiljujejo v dela, ki ga ne veselijo, menijo trije zaposleni. 

4 anketiranci menijo, da se optimizem lahko zviša z več osebne komunikacije med sodelavci, 

z medsebojnim druženjem (razna srečanja – družabna, športna, kulturna), menijo 3 zaposleni, 

in z boljšo obveščenostjo sodelavcev prek osebnega stika, ne samo prek elektronskih medijev, 

menita 2 zaposlena. Višjo raven optimizma bi lahko dosegli tudi z  boljšo informiranostjo o 

stanju organizacije, s tem bi lahko dobili pozitivne informacije o stanju in nadaljnjih ciljih, 

menijo 4 zaposleni, ker dobre informacije vlečejo nase še več dobrega. 2 zaposlena menita, da 

bi bilo dobro, če bi se vsi med seboj osebno poznali, ampak se strinjata, da je to malo težje 

izvedljivo, ker je Droga Kolinska veliko podjetje, z zaposlenimi, ki delajo na različnih 

lokacijah in na terenu. Anketiranca menita tudi, da če osebno nekoga poznaš, lahko v poslovni 

odnos vneseš več osebne note, kar prinaša boljše razpoloženje, povezanost in optimizem. 

Od dejavnikov, ki bi pripomogli k zvišanju ravni optimizma, so trije zaposleni navedli tudi 

izobraževanja, treninge, mentorstvo in svetovanje. 

Posredno bi lahko pomagale tudi barve pisarn, ki bi pozitivno vplivale na razpoloženje 

zaposlenih, ki bi posledično pridobili več optimizma, meni zaposlena v organizaciji. 

Ena izmed udeleženk v anketi pravi, da je v organizaciji včasih veliko dela, kar presega 

zmožnosti zaposlenih. Kljub temu da se trudijo dvigniti raven optimizma, je okolje velikokrat 

kaotično. Sledita stres in kronična utrujenost, ki ne pripomoreta k boljšemu delu in 

optimizmu. Zato ena zaposlena meni, da je potrebno izboljšati organizacijo dela ali morda 

drugače razporediti delo med sodelavci. 
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6 SKLEP 

Ne glede na trenutno stanje na trgu, ko gre veliko podjetij v stečaj ali v prevzem tujim 

lastnikom ter se brezposelnost veča, je raziskava pokazala, da je v podjetju Droga Kolinska 

veliko optimizma.  

Ugotovili smo, da so optimisti v primerjavi s pesimisti po lastnem opažanju bolj delovno 

uspešni na svojem delovnem mestu. Anketa je pokazala, da so zaposleni, ki so se samoocenili 

za optimiste, bolj zadovoljni z delom, ki ga opravljajo, in se glede na njihove zaznave lažje 

soočajo s težavno delovno nalogo kot pesimisti. 

Kljub velikemu številu predlogov za dvig optimizma v organizaciji menimo, da za svoj 

optimizem lahko največ naredi posameznik sam. Že s tem, da se odloči, da želi biti 

optimističen in tako tudi delovati, ker v nasprotnem primeru še tako pozitivni ukrepi 

organizacije ne bodo pomagali. Med delovnim časom bi se posameznik lahko večkrat za 

trenutek ustavil, se vprašal, kako se počuti, naredil par globokih vdihov in izdihov, da bi 

sprostil napetosti in druge stresne reakcije. Nato bi se umiril in sam sebi povedal kakšno 

vzpodbudno besedo ali afirmativni stavek (»Zadovoljen/-na sem sam/-a s seboj.«, »Svoje delo 

dobro opravljam.«). Tako bi lahko nadaljeval delo bolje razpoložen in bolj učinkovito. 

Nasploh bi manj padal pod vpliv zunanjih negativnih dejavnikov in bi bolj ostal pri sebi 

(kritiko vodje bi jemal manj osebno). 

Vsak posameznik ima na svoj način in na svojem področju dela v organizaciji pomembno 

vlogo pri vzpodbujanju optimizma in vplivu na druge. Vloga vodje je še toliko večja, kajti s 

pozitivnim vedenjem vpliva na zaposlene, ko jih pohvali za dobro opravljeno delo in jih 

vzpodbuja, da uporabijo svoje talente, si vzame čas zanje in jim zna prisluhniti ter praznuje 

uspehe z njimi. V organizaciji, kjer se zaposleni med seboj spoštujejo, sodelujejo, 

vzpodbujajo, kadar ima posameznik slab dan, je možnost za dvig ravni optimizma višja kot v 

nasprotnem primeru. To posredno vpliva na boljšo komunikacijo in s tem na lažje reševanje 

težavnih delovnih nalog in konfliktov ter na boljšo organiziranost dela (razporejanje delovnih 

nalog), hitreje opravljeno delo z manj stresa in z več zadovoljstva. 

Raziskava je pokazala, da je za ljudi na delovnih mestih z nižjo izobrazbo pomembno 

predvsem plačilo (da se lahko prebijejo skozi mesec) in jim to predstavlja največji dejavnik, 

ki bi povečal stopnjo optimizma. Za kadre na višjih delovnih mestih pa je pomembno, da 

vodstvo vidi in upošteva pripombe in informacije, ki jih podajo svojim vodilnim. Z drugimi 

besedami, kadre na bolj odgovornih delovnih mestih motivira soodločanje pri pomembnih 

dilemah pri delu. 

Optimistično vzdušje in uspešno organizacijo lahko ustvarjajo le posamezniki, ki težijo k 

optimistični naravnanosti in uspehu (osebnem in poklicnem). Da se tako pozitivno klimo 

lahko ohranja in krepi, je potrebno obojestransko zadovoljstvo med menedžmentom in 
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zaposlenimi. Zaposleni so zadovoljni, ko čutijo spoštovanje nadrejenih, da so pomembni ob 

delu, ki ga opravljajo, in zanj dobivajo ustrezno plačilo, ko je njihovo mnenje upoštevano in 

so lahko na delu tudi ustvarjalni, ko imajo možnost rasti ter čas za zabavo (spodbujanje 

humorja). 

Menim, da je prvi korak, ki pripomore k temu, da se v organizaciji lahko zviša raven 

optimizma, ta, da se menedžment najprej vpraša, zakaj namerava to doseči. Šele nato lahko 

začne izvajati ukrepe, s katerimi prebudi zaposlene, ki so brez navdiha, zdolgočaseni nad 

rutinskim delom in pod stresom (z vzpodbujanjem in nagrajevanjem dobrih idej, ki jih 

predlagajo posamezniki). 

Vodstvo naj jasno opredeli, katere vedenjske kazalnike v organizaciji želi preučevati, in  

ugotovi, s katerimi merili bo ocenjevalo napredek v smeri zvišanja ravni optimizma. Usmeri 

se naj na ključne poslovne rezultate, ki jih želi doseči (večja produktivnost, boljša kakovost 

dela). Vodstvo naj nato zbere svojo ekipo zaposlenih, se z njimi pogovori in jim omogoči, da 

sodelujejo pri možnih rešitvah (viharjenje možganov).  

Pomembno je, da se vzpodbujajo vrednote organizacije. Zaposlenim naj bo jasno, kakšne so 

vrednote podjetja in zakaj je podjetje v poslu. Vodstvo se lahko domisli slogana ali stavka, na 

katerega bi se lahko zaposleni sklicevali in ki obenem sporoča temeljne vrednote organizacije. 

S tem se lahko doseže večjo povezanost med zaposlenimi, potrošniki in organizacijo ter 

obenem višjo raven optimizma. 

Na delovnem mestu bi lahko okrepili optimizem tudi s tem, da bi vsak posameznik ob koncu 

delovnega dne napisal tri pozitivne dogodke, ki so se mu zgodili čez dan. Vsaj enkrat na 

mesec bi lahko uvedli skupna srečanja, kjer bi ekipe z različnih področij dela poročale o 

svojih uspehih. Praznovalo bi se lahko službene ali osebne dosežke zaposlenih. Vodstvo bi 

lahko pripravilo pozitivna in zabavna srečanja (majhna pozornost ob praznikih).  

Povzamemo lahko, da je optimizem v organizaciji pomemben dejavnik, ki pripomore k 

vzpodbudnemu delovnemu okolju, večji delovni uspešnosti, ustvarjanju boljših medsebojnih 

odnosov, večjemu zadovoljstvu s samim seboj in z delom, ki ga posameznik opravlja. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

OPTIMIZEM KOT DEJAVNIK DELOVNE USPEŠNOSTI 

ZA ZAPOSLENE V ORGANIZACIJSKIH ENOTAH IZOLA, LJUBLJANA, 
ROGAŠKA SLATINA IN MIRNA 

Spoštovani! 

Sem Valeria Kraševec, študirala sem na Fakulteti za management v Kopru. Trenutno 
zaključujem dodiplomski študij z zaključno projektno nalogo z naslovom »Optimizem kot 
dejavnik delovne uspešnosti«. Za empirični del potrebujem podatke z vaše strani. Zato vas 
prosim, če iskreno odgovorite na spodnja vprašanja. Anketa je anonimna in podatki bodo 
uporabljeni izključno za raziskavo v zaključni projektni nalogi.  

Za sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 

 

I. Demografska vprašanja  

Označite črko pred pravilnim odgovorom. 

1. Spol 

a) moški 

b) ženski 

2. Starost 

a) do 30 let                                                   

b) od 31do 40 let 

c) od 41 do 50 let                                          

d)  51 ali več let 

3. Vrsta izobrazbe 

a) osnovnošolska                                          

b) poklicna                                                    

c) srednješolska                                             

d) višješolska                                                 

e)  visokošolska 
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f) univerzitetna 

g) magisterij znanosti 

h) doktorat znanosti 

4.  Področje dela 

a)vodenje podjetja 

b) nabava 

c) vodenje blagovnih znamk 

d) razvoj 

e) proizvodne operacije 

f) skladiščenje 

g) prodaja 

h) podporne službe (kadri, pravo, proizvodna kakovost, varovanje okolja, finance) 

i) drugo 

5. Poslovna enota, v kateri delate 

a) Izola 

b) Ljubljana 

c) Rogaška Slatina 

d) Mirna 

 

II. VPRAŠANJA O OPTIMIZMU  

Označite črko pred pravilnim odgovorom (označite le eno trditev). Pravilnih ali napačnih 
odgovorov ni.  

1. V večini situacij sem oseba, ki svet doživlja kot 

a) prijeten in poln priložnosti. Na situacije gledam v svetli luči, pričakujem najboljše.  Večino 
časa sem pozitivno razpoložen. 

b) poln omejitev. Prepričan sem, da se mi vedno dogajajo slabe stvari. Pogosto se počutim 
nemočen in sem negativno razpoložen. 
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Pri naslednjih vprašanjih vas vljudno prosim, da izrazite stopnjo strinjanja s spodaj 
navedenimi trditvami. 

2. Na delovnem mestu:  

 sploh se 
ne 

strinjate 

v 
glavnem 

se ne 
strinjate 

v glavnem 
se  strinjate 

popolnoma 
se  strinjate 

verjamem vase in v svoje sposobnosti. 1 2 3 4 
sem organiziran-a. 1 2 3 4 
se učim na svojih napakah. 1 2 3 4 
svoje delo opravljam z veseljem.   1 2 3 4 
pričakujem pozitivne rezultate.    1 2 3 4 
vztrajam, da dosežem zastavljeni cilj.                                                  1 2 3 4 
delujem iz želje po uspehu.                                                                   1 2 3 4 
za svoje delo prevzamem odgovornost.                                                 1 2 3 4 
 

3. Kako se soočam s težavno delovno nalogo?                                                                

 sploh se 
ne 

strinjate 

v 
glavnem 

se ne 
strinjate 

v glavnem 
se  strinjate 

popolnoma 
se  strinjate 

Težavo vidim kot začasno oviro.                                                            1 2 3 4 
Poiščem več načinov, kako jo lahko 
rešim.                          

1 2 3 4 

Vidim izziv in priložnost za rast in 
napredek.                                         

1 2 3 4 

Ostanem dobre volje.                                                                              1 2 3 4 
Ne padem pogosto pod vpliv stresa.                                                       1 2 3 4 
Trdno sem prepričan, da jo zmorem rešiti.                                             1 2 3 4 
Vztrajam, dokler naloge ne rešim.                                                           1 2 3 4 
Pričakujem pozitiven izid.                                                                      1 2 3 4 
Za dosego svojih rezultatov trdo delam.                                                 1 2 3 4 
 

 

4. Ali v vaši organizaciji  vzpodbujajo optimizem? Na kakšen način bi lahko zvišali 
raven optimizma pri zaposlenih? Svoje odgovore napišite na spodnje črte.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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III. VPRAŠANJA O DELOVNI USPEŠNOSTI 

Pri naslednjih vprašanjih vas vljudno prosim, da izrazite stopnjo strinjanja s spodaj 
navedenimi trditvami. 

1. Sem delovno uspešen, ko          

 sploh se 
ne 

strinjate 

v 
glavnem 

se ne 
strinjate 

v 
glavnem 

se  
strinjate 

popolnoma 
se  

strinjate 

sem zadovoljen s seboj,                                                                         1 2 3 4 
cilji organizacije so jasno določeni,                                                       1 2 3 4 
načrtujem aktivnosti za dosego cilja,                                                     1 2 3 4 
vsakodnevno delam po načrtu,                                                               1 2 3 4 
vodja oceni, da dosegam zastavljene cilje,                                             1 2 3 4 
moje vedenje je skladno z zahtevami dela,                                             1 2 3 4 
imam ustrezno znanje za opravljanje 
svojega dela,                                 

1 2 3 4 

imam določene spretnosti za opravljanje 
svojega dela,                           

1 2 3 4 

sem motiviran za delo.                                                                            1 2 3 4 
 

 

2. Zadovoljen sem z delom, ki ga opravljam, ker    

 sploh se 
ne 

strinjate 

v 
glavnem 

se ne 
strinjate 

v 
glavnem 

se  
strinjate 

popolnoma 
se  

strinjate 

menim, da je moje delo pomembno,                                                         1 2 3 4 
imam pozitivne občutke in dobro mnenje o 
svojem delu,                         

1 2 3 4 

v svojem delu uživam,                                                                              1 2 3 4 
se veselim novih delovnih izzivov,                                                           1 2 3 4 
pri opravljanju dela se dobro počutim.                                                      1 2 3 4 
 

 

3. Navedite vaše največje dosežke v zadnjih treh letih. Odgovor napišite na spodnje črte. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


