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POVZETEK 

Zavedamo se, da so zaposleni največje premoženje vsakega podjetja. Če želimo imeti 

motiviran, strokovno usposobljen in zadovoljen kader, se moramo naučiti pravilno analizirati 

zaposlene, jih spodbujati ter v njih na pravi način tudi vlagati. Za uspešno delovanje podjetja 

mora vsak manager upoštevati ter nadzorovati organizacijsko klimo podjetja. Organizacijsko 

klimo kot celoto oblikujejo vsi zaposleni in managerji v podjetju. Z analizo organizacijske 

klime v izbranem podjetju smo ugotovili, da se manager podjetja zaveda pomena 

motiviranega in zadovoljnega delavca, zato naklonijo veliko pozornosti medsebojnim 

odnosom, komunikaciji in poudarku na povratnih informacijah.   

Ključne besede: zadovoljstvo, zaposleni, klima, motivacija, management, učenje, vodenje.  

SUMMARY 

Employees are the most important welfare of each company. To assure motivated, 

professionally qualified, and satisfied employees they have to be analyzed correctly 

motivated, and influenced by proper investments. Every single manager has to consider and 

control the company’s organizational climate to attain a successful processing of the 

company. As a whole, organizational climate consists of all employees and managers of a 

certain company. By analyzing the organizational climate of a specific company, it has been 

determined, that the manager is aware of how important motivated and satisfied employees 

are. That is why the company pays great attention to interpersonal relationships, 

communication, and feedback information.      

Keywords: satisfaction, employees, organizational climate, motivation, management, learning, 

leadership  

UDK: 658.3(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

Področje, kamor sodi tematika tega diplomskega dela, je management zaposlenih. 

V času gospodarske krize, hitrega napredka in razvoja tržišč morajo podjetja pozorno 

spremljati okolje ter ohranjati in razvijati svojo konkurenčno prednost. Konkurenčno prednost 

podjetja lahko predstavlja tudi dobra organizacijska klima podjetja. V podjetju morajo skrbeti 

za vzdušje in zadovoljstvo zaposlenih. Na uspešnost podjetja  vplivajo tako vodje podjetja in 

managerji kot tudi ostali zaposleni. Vsak posameznik sodeluje pri delovanju podjetja ter tako 

posledično vpliva na pozitivne in negativne rezultate poslovanja (Pavlin 2004, 2). Pomembno 

je, da ima podjetje zastavljene cilje, ki jim sledijo vsi zaposleni. Za doseganje teh ciljev pa je 

najpomembneje, da so zaposleni na delovnem mestu zadovoljni. 

Vedno več podjetij se zaveda, da je organizacijska klima temelj, na katerem se gradijo uspehi, 

zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih (Vojvoda 2008, 1). Z dobrimi medsebojnimi odnosi 

zaposlenih bo podjetje doseglo svoje cilje, zaposleni bodo pri svojem delu bolj produktivni in 

tudi zvestoba in pripadnost zaposlenih v podjetju bo večja. Tako bodo zaposleni verjeli v 

svoje zmožnosti in zmožnosti podjetja, želeli doseči zastavljene cilje ter ustvarjati pozitivno 

poslovanje. Pomembno je, da se management v podjetju zaveda, da organizacijska klima 

narekuje in vodi vse procese v podjetju kot tudi zadovoljstvo zaposlenih (Pavlin 2004, 2).  

V teoretičnem delu diplomskega dela smo opredelili: 

- pojem organizacija in organizacijska klima, 

- zgodovino preučevanja organizacijske klime, 

- različne vrste organizacijske klime, 

- dimenzije organizacijske klime, 

- spreminjanje organizacijske klime, 

- preučevanje in merjenje organizacijske klime in 

- zadovoljstvo zaposlenih z delom. 

Osnovni obravnavani problem v nalogi je bil raziskati, kakšna je klima v izbranem podjetju in 

zadovoljstvo zaposlenih ter glede na ugotovljeno stanje v skladu s teoretičnimi spoznanji 

razviti in predlagati, kako lahko na konkretnem primeru izbrane organizacije dosežemo še 

večje zadovoljstvo zaposlenih in s tem tudi pozitivno vplivamo na večjo uspešnost 

poslovanja. Na primeru konkretno izbranega podjetja Mastnak  Boris, s. p. smo proučili 

organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih. Raziskovali smo, ali se zaposleni v podjetju 



 

2 

 

dobro počutijo ter kaj še lahko izboljšamo in kako, saj so zaposleni ključni za doseganje ciljev 

v prihodnosti. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela  

Namen diplomskega dela je: 

- opredeliti pojem organizacijska klima, 

- predstaviti zgodovino organizacijske klime, 

- preučiti, katere vrste organizacijske klime poznamo; 

- preučiti dejavnike organizacijske klime, 

- opraviti analizo organizacijski klime in zadovoljstva zaposlenih v podjetju s pomočjo 

anketnega vprašalnika ter 

- razviti in predlagati izboljšave za management izbrane organizacije ter dopolnitve na tem 

področju. 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih in vpliv klime ter  zadovoljstva na 

poslovanje v konkretno izbranem podjetju. Drugi cilj  je ugotoviti odnos zaposlenih do 

podjetja in kako se zaposleni počutijo v delovnem okolju. Prav tako je cilj diplomskega dela, 

da naredimo sintezo ugotovitev raziskav ter podamo predloge za izboljšave na področju 

zadovoljstva zaposlenih v podjetju. S to nalogo želimo prispevati k izboljšanju organizacijske 

klime v podjetju Mastnak Boris, s.p. in s tem prispevati k večji učinkovitosti in uspešnosti 

poslovanja. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Teoretični del diplomskega dela temelji na analiziranju literature, virov ter različnih člankov s 

področja organizacijske klime. Pri tem smo uporabili metodo deskripcije, zgodovinsko 

metodo, argumentacijo,  metodo kompilacije, statistično metodo, saj bomo v diplomskem delu 

zbirali in obdelovali informacije z anketnim vprašalnikom ter jih prikazali s tabelarnimi in 

grafičnimi prikazi podatkov (Word in Excel).  

Uporabili smo metodo ovrednotenja podatkov s pomočjo deskriptivne statistike. Naredili smo 

sintezo ugotovitev analiziranih podatkov ter razvili in predlagali spremembe za izboljšave na 

področju organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. S primerjavo dobljenih rezultatov s 

teoretičnimi izhodišči smo ovrednotili skladnost teoretičnih spoznanj in prakse na primeru 

izbranega podjetja in zastavljenih trditev.  
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1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Če želimo pridobiti uporabne podatke, je ključno, da sta izvedba ankete in pridobivanje 

podatkov čim bolj kakovostna. Pri tem smo predpostavljali, da bodo anketiranci izpolnjevali 

anketo vestno in točno. Tako smo lahko pridobili podatke, ali so zaposleni na delovnem mestu 

zadovoljni in kaj menijo o organizacijski klimi v podjetju. Omejitev raziskave je predstavljal 

način zbiranja informacij, to je z anketnim vprašalnikom. Prav tako je omejitev časovni okvir 

te raziskave ter zmogljivost enega samega raziskovalca. Omejitev je bila pri dostopnosti 

najnovejše aktualne strokovne literature s tega področja za pisanje teoretičnega dela 

diplomskega dela. Omejitev predstavlja objava morebitnih poslovnih skrivnosti, ki jih v tej 

raziskavi nismo pisno objavili. 

Podatke o klimi v izbranem podjetju smo zbirali z razvitim anketnim vprašalnikom, pri čemer 

smo si postavili za cilj raziskati ustreznost sledečih trditev: 

T1: Zaposleni v podjetju imajo dober odnos do kakovosti.  

T2: Zaposleni so pri delu motivirani. 

T3: V podjetju je nizka stopnja inovativnosti. 

T4: Zaposleni so zadovoljni z vodenjem in nadrejenim. 

T5: Pripadnost organizaciji je nizka. 

T6: Zaposleni so zadovoljni z organizacijo v podjetju. 

T7: Strokovna usposobljenost in učenje sta v podjetju pomembna. 

T8: Zaposleni ne poznajo ciljev ter poslanstva podjetja. 

T9: Zaposleni niso zadovoljni z notranjimi odnosi. 

T10: Nagrajevanje v podjetju je učinkovito. 

T11: Notranje komuniciranje je uspešno. 

T12: Sistem napredovanja je slab. 

T13: Zaposleni so z delovnim okoljem zadovoljni.
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2 ORGANIZACIJSKA KLIMA 

2.1 Opredelitev organizacijske klime 

Za označevanje organizacijske klime lahko v literaturi najdemo različne sinonime. Lipičnik 

(1998, 73) navaja izraze, kot so organizacijska klima, psihološka klima, osebnost podjetja, 

delovno ozračje ipd.  

»Organizacijska klima predstavlja manifestni, vidni vidik življenja in dela vsake 

organizacije.« (Gorišek in Tratnik 2003, 17) 

Organizacijska klima predstavlja psihološko izgradnjo sistema. »V okviru proučevanja klime 

v organizacijah gre za proučevanje psiholoških struktur sistema, ki vključujejo dimenzije 

delovnega ozračja, osebnosti sistema, splošnega vzdušja, psihološke dimenzije delovnega 

ozračja, osebnosti sistema, psihološke klime, zadovoljstva zaposlenih, počutja pri delu, stanja 

odnosov med ljudmi ipd.« (Mihalič 2006, 256) 

Čeprav se organizacijska klima oziroma osebnost podjetja od organizacije do organizacije 

razlikuje, vsaka predstavlja zadovoljstvo zaposlenih, njihova pričakovanja, motivacijo ter 

vloge in status zaposlenih v organizaciji. Zato lahko rečemo, da organizacijska klima vpliva 

na uspešnost poslovanja in na zadovoljstvo zaposlenih (Mihalič 2006, 256). 

Organizacijska klima izhaja iz interakcije ljudi in osnov organizacijske kulture. Kljub temu 

organizacijske klime in organizacijske kulture ne smemo enačiti, saj je organizacijska klima le 

odraz organizacijske kulture, kvalitet ter sposobnosti ljudi. Organizacijsko klimo sestavljajo 

vrednote, norme, odnosi in vedenje ljudi ter čustva ljudi v organizaciji (McNabb 2007, 124). 

Organizacijska klima je del organizacijske kulture. Organizacijska klima predstavlja vzdušje 

ter predstavlja vedenje ter občutke zaposlenih s socialnimi vidiki dela. Ti vidiki so relativno 

trajni, po njih pa se organizacije razlikujejo. Ko so ti vidiki dela skupni neki skupini ljudi, 

lahko govorimo o organizacijski klimi. Organizacijska klima je torej zaznava, kako zaposleni 

dojemajo organizacijo, lastne možnosti ter pogoje pri delu (Ashkanasy, Peterson in Vilderom 

2011, 5).    

Lastnosti organizacijske klime so naslednje: 

- je naraven pojav, 

- je trajna, 

- ustvarjajo jo zaposleni v podjetju, 

- predstavlja lastnosti podjetja, 
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- nastane na podlagi dejanskih dogodkov, 

- nanjo vplivajo tako medsebojni odnosi v podjetju kot tudi odnos organizacije do zunanjega 

okolja, 

- vpliva na uspešnost in kakovost  poslovanja, 

- odraža organizacijske cilje,  

- po njej se organizacije razlikujejo. 

Značilnosti organizacijske klime so tudi naslednje (Biro-praxis 2007,4): 

Oblikujejo jo zaposleni: Posamezniki uporabljajo organizacijsko klimo, da podkrepijo 

občutke, ideje in informacije, ki so v skladu z njihovimi pričakovanji.  

Nagrajujejo dosežke: Oblikovana organizacija ima tudi vir motivacije. Posamezniki 

oblikujejo pravila, standarde, vedenje, ki so okvir njihovega delovanja. Tako klima 

predstavlja okolje, ki iz posameznikov v podjetju izvabi vse njihove kvalitete.  

Je niz potrditev: Skupine oz. organizacije razvijejo norme, postopke, vrednote in namene, v 

katere morajo posamezniki verjeti in poznati njihov namen.  Klima je močna takrat, ko 

zaposleni potrebujejo zagotovila in večjo gotovost. 

Teži k samo izpolnitvi: Posamezniki lažje dosežejo uresničitev, ko se le-ti združujejo okrog 

določenih ciljev in varovanj. 

Daje smisel in skladnost pogledov: Posamezniki sledijo primeru pravih predstavnikov klime, 

ko razumejo vrednote in izročila kulture. Pri tem se ni potrebno z vrednotami in izročili klime 

identificirati. Klimo znamo upoštevati takrat, ko razumemo, da aktivnosti logično sledijo 

varovanjem in izročilom.  

Daje kontinuiteto in identiteto: Posamezniki se lahko identificirajo s celoto samo takrat, ko 

prepoznajo skupinsko klimo. Organizacija lahko ohranja občutek identitete in kontinuitete le, 

če gre za skupna verovanja, ki potrjujejo in izpolnjujejo enkraten smisel, kljub 

spreminjajočem se okolju. 

Predstavlja ravnovesje med nasprotujočimi se vrednotami: Klima je ravnovesje med 

nihanjem in stabilnostjo, med spremembo in kontinuiteto. V vsaki organizaciji so 

nasprotujoče se vloge, ki pa morajo doseči določen nivo ravnovesja.  

Je kibernetski sistem: Ne glede na ovire in prekinitve se sistem usmerja in ohranja predvidene 

smeri. Sistem pridobiva povratne informacije o spremembah v okolju in izvaja ustrezne 

spremembe smeri. 
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Je vzorec: to je vzorec vedenja, ki se časovno ponavlja in pojavlja na določenih mestih v 

organizacijah.  

Veže se na komunikacijo: Razumeti je potrebno, da kultura olajšuje komunikacijo zaradi 

posebnih izkušenj in informacij. 

Ima bolj ali manj sinergične učinke: To pomeni, da med različnimi vrednotami znotraj kulture 

obstaja sinergija.  

Organizacijska klima se ustvarja začasno in skozi različne procese v sistemu.  Tako v 

splošnem organizacijska klima predstavlja spremenljive in začasne značilnosti stanja 

organizacije (Mihalič 2006, 254). 

2.2 Vrste organizacijske klime 

Ljudje so zaradi različnih interesov raziskovali različna področja človekovega obnašanja. 

Pogosto jih je zanimalo le eno področje v organizacijski klimi, zato so nastala manjša, ožja 

področja, kot so: 

- motivacijska klima: v tisti organizaciji, kjer so mnenja, da so njihovi zaposleni nemotivirani, 

se posvečajo motivacijski klimi. V podjetju so osredotočeni na motivacijo zaposlenih. 

Motivirajo jih lahko z navdušenjem, zaupanjem, pohlepom ali jezo (Merkač Skok 2005, 

195); 

- inovativna klima: tam, kjer so ljudje neustvarjalni, se bodo osredotočili na ustvarjalno klimo 

ter zaposlene spodbujali k ustvarjalnosti; 

- podjetniška klima;  

- organizacijska klima in 

- raziskovalna klima.  

Burton, Lauridsen in Obel (1999, 20) so na podlagi študije ugotovili, da obstajata dve 

dimenziji, ki močno vplivata na organizacijsko klimo. To sta napetost in odpor do sprememb. 

Danes ima bistven pomen odpor pred spremembami. Potrebne so sprotne spremembe, ki 

zmanjšajo odpor pred spremembami. S stalnimi spremembami se bo lahko podjetje dobro 

odzivalo v okolju, saj bo odpor sodelavcev na spremembe nizek. Burton, Lauridsen in Obel    

(1999, 20) navajajo, da je neka mera napetosti v podjetju potrebna. Menijo, da je napetost  

skupek zaupanja, konfliktov in morale ter napetost predstavljajo kot stres in ravnotežje med 

temi faktorji. S pomočjo teh dveh dimenzij so določili naslednje štiri organizacijske klime: 

razvojno klimo, razumsko klimo, skupinsko klimo in klimo notranjih procesov. 
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Te štiri tipe organizacijske klime je podrobneje opisal K. Musek Lešnik (b. l.) v članku 

Dimenzije organizacijske klime.  

1. Skupinsko klimo opisuje kot prijetno ozračje, kjer zaposleni z veseljem prihajajo na 

delovna mesta in je vzdušje zelo osebno. Timsko delo  in sodelovanje v takšnih organizacijah 

je zelo pomembno. Zaposleni so organizaciji predani ter v svojih vodjah vidijo mentorje.  

Dobri vodje se zavedajo, da kar sami obvladajo, morajo naučiti tudi svoje  sodelavce. Vsak 

vodja kot mentor vzgaja svoje namestnike, saj je njihov cilj, da naučijo tudi sodelavce, kako 

reševati konflikte in popravljati napake. Dober vodja bo učil preko prakse, na konkretnih 

primerih, da bodo zaposleni hitro razumeli svoje delo (e-Računovodstvo 2008). 

2. K. Musek Lešnik razvojno klimo (b. l.) opisuje kot dinamično, podjetno in ustvarjalno 

klimo. Predani so inovacijam ter napredku, kljub temu da s tem veliko tvegajo. 

Najpomembnejše v teh organizacijah je razvoj, napredek, edinstveni izdelki in pripravljenost 

na spremembe.  

3. Razumska klima predstavlja v organizacijah osredotočenost na cilje. V organizaciji je zelo 

pomemben uspeh in zmage. Vodje so proizvodno usmerjeni in tekmovalni. Tekmovalni 

odnosi predstavljajo različne psihološke značilnosti posameznika, ki izvirajo iz vrste motiva. 

Zaposleni lahko med seboj tekmuje, ker si želijo biti boljši od drugega, želijo dosegati 

kriterije odličnosti, preizkušajo lastne sposobnosti itd (Kobal-Grum 2008, 16). Njihova 

uspešnost se meri v kriterijih za tržno uspešnost, tržno vrednost in prodornost.  

4. K. Musek Lešnik klimo notranjih procesov pripisuje k organizacijam, kjer je vse natančno 

strukturirano in formalizirano. V teh organizacijah so pomembna pravila in opredeljeni 

postopki delovanja. Vodje organizirajo, koordinirajo in ohranjajo dobro delujočo se 

organizacijo.  

K. Musek Lešnik (b. l.) predstavi tudi delitev po Litwinu in Stringeru iz leta 1968, ki 

predstavlja naslednje vrste organizacijske klime:  

- struktura in pritisk: zaznave zaposlenih o predpisih in pravilih glede delovanja podjetja;  

- osebna odgovornost: zaznave zaposlenih o njihovem vključevanju v odločanje, o stopnji 

avtonomije; 

- toplina: zaznave zaposlenih o medsebojnih odnosih, stopnji medsebojnega zaupanja in  

sprejemanja sodelavcev; 

- podpora: zaznave zaposlenih o podpori in spodbudah, ki so ju deležni s strani vodstva; 
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- nagrade in kazni: zaznave zaposlenih o politiki nagrajevanja, kaznovanja in pohval v 

podjetju; 

- konflikti in odnos do konfliktnosti: zaznave zaposlenih o splošnem pristopu do reševanja 

konfliktov v podjetju;  

- standardi storilnosti in pričakovanja: zaznave zaposlenih o ciljih in standardih uspešnosti v 

podjetju; 

- organizacijska identiteta in skupinska zvestoba: zaznave zaposlenih o pripadnosti podjetju in 

povezanosti z njim; 

- tveganje: zaznave zaposlenih o sprejemljivi stopnji tveganja pri delu v podjetju, ali jih klima 

v podjetju spodbuja k temu, da so pripravljeni sprejeti in se izpostaviti tveganju za napredek, 

ali se bolj zatekajo k »varnim« načinom dela.  

K. Musek Lešnik (b. l.) predstavi skrčeno organizacijsko klimo po Simsu in Lafollettu na 

naslednje vrste: 

- splošni čustveni ton do ljudi v podjetju: predstavlja, kako zaposleni zaznavajo sodelavce in 

ostale ljudi v podjetju;  

- splošni čustveni ton do menedžmenta  in podjetja kot celote: je osredotočen, kako zaposleni 

zaznavajo management in podjetja.  

- organizacijska politika in jasnost napredovanja: kako zaposleni zaznavajo jasnost politik 

napredovanja, možnosti za napredovanje in organizacijske strukture;  

- delovni pritisk in standardi: kakšno je zaznavanje pritiska na delo zaposlenih in poudarjanje 

visokih standardov uspešnosti s strani podjetja; 

- odprtost in komunikacija navzgor: zaznavanje stopnje odprtosti komunikacije med 

zaposlenimi in managementom; 

- tveganje in odločanje: zaznavanje stopnje tveganja, ki spodbuja podjetje, stopnje 

odgovornosti, ki jo ta zaupa zaposlenim pri odločanju.  

V podjetju, kjer vse deluje po načrtih, se klime komaj zavedajo. Njihova klima je le trenutna 

in pogojena s trenutnim počutjem delavca (Lipičnik 1998, 73).  
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2.3 Faktorji oziroma dimenzije organizacijske klime 

Za vsako podjetje je ključno, da se zaveda, katere so njegove dimenzije klime, s katerimi 

lahko opiše psihologijo podjetja oziroma delovno okolje. Faktorji klime podrobneje 

predstavljajo podjetje in najbolje prikažejo klimo podjetja. Pravzaprav faktorji oziroma 

dimenzije organizacijske klime oblikujejo delovanje in  poslovanje podjetja. Zaposleni v 

podjetju različno doživljajo delovanje podjetja. Zato nas pri spremljanju organizacijske klime 

velikokrat zanimajo le nekatere dimenzije organizacijske klime, ki pogosteje spremljajo 

okoliščine človekovega doživljanja (Lipičnik 1998, 75) 

Različni avtorji predstavljajo različne dimenzije organizacijske klime.  

Predstavili bomo osnovne dimenzije organizacijske klime po projektu SiOk- Slovenska 

organizacijska klima.  

Dimenzije organizacijske klime so (Biro- praxis b.l.): 

- Odnos do kakovosti: Podjetja se zavedajo, da je za konkurenčnost in zadovoljstvo strank 

potrebno spremljati kakovost njihovega poslovanja. Danes so za spremljanje kakovosti na 

voljo različni programi. Zupanova (2001, 35) navaja na primer program celovitega 

obvladovanja kakovosti (TQM), v katerega središču so zaposleni, ki prispevajo h kakovosti 

in odpravljanju napak. Podjetja si želijo pri različnih mednarodnih organizacijah pridobiti 

različna potrdila o kakovosti poslovanja ali kakovosti svojih izdelkov oziroma storitev, saj s 

tem zagotavljajo določene potrebne standarde kakovosti. To so na primer ISO standardi.  

- Motivacija in zavzetost: beseda motivacija izhaja iz latinske besede » movere«, kar pomeni 

premikanje. Če si podjetje želi zaposlene, ki bodo angažirani pri svojem delu in ki bodo 

sodelovali pri naporih za doseganje poslovnih ciljev in bodo zagotavljali predanost, moramo 

raziskati tisto, kar jih motivira, da dobro delajo. Zavedati se je potrebno, da vodja ne more 

vplivati neposredno na ljudi, temveč lahko vpliva na to, kaj zaposlene motivira, da delajo 

(Gorišek in Tratnik 2003, 68). » Niti ena sama človekova aktivnost ni nikoli spodbujena 

samo z enim, temveč s številnimi zelo zapletenimi, znanimi in neznanimi dejavniki.« 

(Možina et al. 2002, 473) Motivacijski dejavniki so lahko medsebojni odnosi, izobraževanje, 

učenje in usposabljanje, napredovanje, nagrajevanje, pohvala in priznanje za opravljeno 

delo, vodenje ter tekmovanje in tekmovalnost (Bregar 2009, 5). 

 

 

 



 

10 

 

Lipman (2013) predstavlja 5 korakov, ki pripomorejo k motiviranosti zaposlenih:  

1. Uskladiti posamezne gospodarske interese pri uspešnosti podjetja, ki zahtevajo največ 

truda na najvišjih ravneh upravljanja. Kljub temu zaposlene na vseh ravneh organizacije 

spodbuja, da ob uspehu podjetja izkoristijo priložnosti.  

2. Bodite zainteresirani za bodočo kariero zaposlenih, saj bo to vplivalo na odnos z 

zaposlenimi. Zaposleni bodo cenili, da vodje skrbijo za njihovo napredovanje ter da 

vodijo njihovo kariero.  

3. Bodite zainteresirani za njihovo ravnovesje med poklicnim in zasebni življenjem, tako 

da dopuščate fleksibilnost urnikov, družinske obveznosti, itd. Zaposleni bodo to zelo 

cenili in spoštovali vaša dopuščanja.  

4. Poslušajte predloge izboljšav zaposlenih, njihove skrbi, konflikte in pomisleke. Biti 

morate dober poslušalec in od zaposlenih izluščiti pomembne stvari. Poslušanje je 

sestavni del dela.  

5. Pokažite zaposlenim, da jih cenite kot posameznike ter da spoštujete delo, ki ga 

opravljajo.   

Gorišek in Tratnik (2003, 70) predstavljata, da je motiviranje lahko materialno (službeni 

avto, telefon, računalnik), denarno (delnice, dodatki, soudeležba pri dobičku) in 

nematerialno, kamor sodijo ti. socialne nagrade (pozdravi, pohvale, nasmeški, druženje, 

povabila na kosila). 

- Inovativnost in iniciativnost: Mihaličeva (2006, 212) je zagovornica tega, da je treba vse 

zaposlene ne glede na njihovo delovno mesto spodbujati k inovativnemu razmišljanju in 

ustvarjalnosti. Zelo pomembno je, da ima podjetje razvito razvojno strategijo inoviranja. 

Prav tako je pomembno, da je inovativnost v organizaciji povezana z orodji upravljanja 

kulture in klime. Najpomembnejše je, da se zaposleni v podjetju zavedajo, da morajo za 

obstoj v organizaciji morajo stalno iskati izboljšave in novosti pri delu. Stopnja inovativnosti 

mora biti eno izmed meril uspešnosti zaposlenih. Pri tem je najboljši način spodbujanja 

inovativnosti zaposlenih nagrajevanje. Vsak predlog za izboljšave je potrebno izpostaviti in 

primerno nagraditi. Vsekakor pa je inovativnost zaposlenih odvisna od splošne klime 

organizacije. Prava inovacijska klima v podjetju podpira spremembe, rast in razvoj na vseh 

področjih delovanja organizacije.  

- Vodenje: Vodenje je danes zelo pomembno, saj le s pravim načinom vodenja organizacije 

dosegajo želene uspehe in načine obnašanja. Danes se iščejo ter preizkušajo različni načini, 

kako voditi oziroma ravnati z zaposlenimi, da bodo le-ti dali toliko od sebe, kot managerji 

pričakujejo. Za voditelje se pričakuje, da imajo podjetniško naravnane osebne značilnosti, 
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komunikacijske in tehnične veščine, da imajo razvito čustveno inteligenco ipd. Od vodje ter 

pogojev za delo je odvisno, kakšen model vodenja bo uporabljen (Gorišek in Tratnik 2003, 

19). Mihalič (2006, 272) predstavlja sodobne tehnike vodenja zaposlenih, ki so:  

- vodenje s cilji, je tehnika, kjer v organizaciji participatorno postavljajo cilje ter s tem 

pozitivno vplivajo na motivacijo zaposlenih. To je sistematični pristop, pri čemer je 

organizaciji omogočeno, da se usmeri na uresničljive cilje z razpoložljivimi viri in s tem 

dosega poslovni uspeh (Založba forum media 2013); 

-  vodenje z razgledovanjem in poslušanjem predstavlja uspešno metodo za promoviranje 

dvosmerne in nehierarhične komunikacije, spodbuja demokratično vodenje itd. S to 

tehniko se razvije demokratično komuniciranje med neposrednimi vodji in zaposlenimi 

(Mihalič 2006, 273); 

-  coaching v vodenju pomeni pomagati posamezniku, da razvije in uporabi vire z namenom 

doseganja cilja. Coaching je ciljno usmerjen, kar pomeni, da je v večini osredotočen na 

poslovne cilje. V središču pozornosti je posameznik (Čeč 2006, 7); 

-  nevrolingvistično programiranje je komunikacijski model, ki so ga razvili psihologi in 

lingvisti v sedemdesetih letih v ZDA. Definiramo ga kot model učinkovite komunikacije, 

svetovanja in učenja, ki nam omogoča lažje razumevanje sebe in drugih (Mihalič 2006, 

272); 

- »empowerment« oz. opolnomočenje v vodenju pomeni, da zaposleni od managemnta 

dobijo splošno usmeritev, v njenem okviru pa so nato razmeroma samostojni. Delo lahko 

zaposleni opravljajo kot se jim zdi primerno (Zupan 1999, 2). Mihalič (2006, 275) 

empowerment opredeli kot: »proces integriranega proaktivnega soodločanja, torej aktivne 

in celo proaktivne participacije ter tudi vzporednega kooperativnega delegiranja 

pristojnosti zaposlenih z zagotavljanjem sinergičnih učinkov«; 

-  psihološke pogodbe z zaposlenimi ponazarjajo ti. psihološki odnos med zaposlenimi in 

organizacijo. Definirajo nam pričakovanja zaposlenih, glede na to, kaj bo sam ponudil 

organizacijam in kaj bo od organizacij dobil. V osnovi ločimo tri vrste psiholoških pogodb, 

ki so naslednje: identifikacijska ali emocionalna oblika psihološke pogodbe, kalkulativna 

oblika in normativna oblika psihološke pogodbe. V organizacijah izdelujejo psihološko 

pogodbo strokovnjaki, psihologi (Mihalič 2006, 276). 

-  Wellness v vodenju predstavlja »mehki« pristop vodenja, ki temelji na izrazito 

demokratičnem načinu komuniciranja, na visoko razvitem sistemu nagrajevanja, nudenju 

varstva otrok znotraj organizacij in kosila v restavracijah ter na nudenju pestre izbire 

sproščanja zaposlenih, kot je fitnes, igranje tenisa itd. izkazalo se je, da ima visoko razvit 

wellness vpliv na večjo uspešnost in učinkovitost zaposlenih pri opravljanju svojih del. 

Prav tako se povečuje stopnja zadovoljstva, pripadnosti in lojalnosti zaposlenih (Mihalič 

2006, 278).  

Temeljna naloga vodij je zbujati v zaposlenih dobre občutke ter zadovoljstvo.  
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- Pripadnost organizaciji: Pripadnost zaposlenih si lahko organizacija pridobi z 

zadovoljstvom in zaupanjem zaposlenih. Tako lahko pripadnost zaposlenih zasledimo v 

podjetjih z nehierarhično komunikacijo1
, participacijo

2in demokratičnim vodenjem. 

Vsekakor pa imajo velik vpliv na pripadnost in lojalnost vodje, ki so zgled zaposlenim. 

Pripadnost zaposlenih organizaciji lahko merimo z vprašalniki. Ločimo lahko tri vrste 

pripadnosti: pripadnost delu, karieri in organizaciji (Mihalič 2006, 270). 

- Organiziranost: Organiziranost predstavlja urejenost podjetja.  Urejenost organizacije 

opredeljuje tri gradnike: organizacijske strukture, organizacijske procese, sisteme v 

organizaciji. Organizacijska struktura določa delitev dela, pristojnosti zaposlenih ter 

formalna pravila. Organizacijski procesi delujejo v skladu z organizacijsko strukturo, saj je 

vsak delovni proces vezan na določeno delovno enoto. Sistemi podpirajo funkcije podjetja, 

kamor sodijo informacijski sistemi, sistemi nadzora kvalitete in tako dalje (Bavec 2005, 18). 

- Strokovna usposobljenost in učenje: »Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je v 

današnjem času nujen proces ravnanja s človeškimi viri.« (Gorišek in Tratnik 2003, 39) 

Strokovno usposabljanje in učenje sta dolgotrajna in načrtovana procesa razvijanja znanj, 

veščin, sposobnosti. Pomembno je, da  organizacije izberejo izobraževalni program, ki ga 

potrebujejo. Zaposlene morajo usposabljati in usmerjati v tistih veščinah, ki jim bodo v 

prihodnosti koristile za uspešno poslovanje (Cvetko 2002, 192). Moderni pristopi za 

pridobivanje znanja so e-izobraževanje, simulacijsko učenje, rotacijsko    izobraževanje ipd 

(Mihalič 2006, 188). E- izobraževanje omogoča učenje preko spleta. Predstavlja 

izobraževanje, izpopolnjevanje ter usposabljanje preko sodobne informacijsko 

komunikacijske tehnologije. Zaposleni lahko dostopajo do različnih študijskih ter 

komunikacijskih orodij, s katerimi izpopolnjujejo svoje sposobnosti. Pri tem načinu 

usposabljanja sta učenec in učitelj krajevno in časovno ločena ter med njima poteka le 

komunikacija. Za rotacijsko izobraževanje je značilno, da zaposleni med posameznimi timi 

in delovnimi mesti sistematično rotirajo. Tako se načrtno učijo različnih veščin ter 

kompetenc. Simulacijsko izobraževanje predstavlja simuliranje različnih realnih situacij in 

reakcij (Mihalič 2006, 191). »Učenje je tesno povezano z izobraževanjem in 

usposabljanjem.« (Možina et al. 2002, 17) Zato se organizacija mora zavedati vloge učenja. 

To pomeni, da mora ustvarjati znanja, ki prispevajo h končnemu cilju. Motivirani zaposleni 

so tisti, ki so bolj pripravljeni k sodelovanju pridobivanja znanja in lažje sprejemajo 

spremembe.   

                                                 

1
 Nehierarhična komunikacija ali dvosmerna komunikacija poteka od pošiljatelja informacij do 

prejemnika in nazaj ter je lahko zelo učinkovita. (Možina et al. 2002, 65) 

2
 Partcipacija pomeni udeležbo, sodelovanje, npr. participacija delavcev pri odločanju. (SSKJ 2005)  
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- Poznavanje vizije in poslanstva: Musek Lešnik (2008, 161) opredeljuje vizijo kot predstavo, 

ki določa, kam želi podjetje priti s tem početjem. »Vizija je pogled naprej, v uresničljivo, 

verodostojno, želeno pozitivno prihodnost, v stanje, ki je na nek način boljše od trenutnega.« 

Pomembno je, da zaposleni poznajo poslanstvo podjetja, saj nejasna ter neenotna predstava 

o podjetju ločuje zaposlene ter širi različna pojmovanja o osrednjih prioritetah (Musek 

Lešnik 2008, 133). Prav tako morajo zaposleni poznati vizijo podjetja, saj bodo le tako 

ustvarjalni, učinkoviti in motivirani pri doseganju ciljev. Le s poznavanjem vizije se bodo 

zavedali, kaj je njihov glavni cilj. Musek Lešnik (2008, 129) razlaga, da poslanstvo podjetja 

poda odgovore na naslednja vprašanja: zakaj podjetje obstaja, kako podjetje uresničuje 

razloge za obstoj in kakšna načela ali prepričanja vodijo podjetje in njegove ljudi.  

- Notranji odnosi: »Medsebojni odnosi, kakršni so, so stalno prisotni in prežemajo vse naše 

delo in življenje. Izhajajo iz nas, iz naših osebnostnih lastnosti in so usmerjeni na druge.« 

(Možina et al. 2002, 596) Pri delu z ljudmi se moramo zavedati, da nimamo vsi enakih 

meril, zato se naša mnenja o odnosih z drugimi razlikujejo. Praviloma moramo biti 

pripravljeni tako pripovedovati kot poslušati, kritizirati kot biti pripravljeni na kritiko, voditi 

kot biti vodeni in svetovati kot sprejemati nasvete. Možina et al. (2002, 597) navaja temeljne 

značilnosti medsebojnih odnosov, ki so: priznavanje razsežnosti, vzajemnost odnosov, 

omogočanje osebnega izražanja, dajanje in sprejemanje povratnih informacij, priznavanje 

nasprotij, preprečevanje dvopomenske situacije, brez vsakršnega vsiljevanja in brez 

nehotene ali nevrotične zlorabe drugega. Vse te značilnosti je potrebno upoštevati za dobre 

notranje odnose. Vse več organizacij se zaveda, da so za uspešno poslovanje in dobro 

organizacijsko klimo potrebni dobri medsebojni odnosi. Zato vedno več podjetij poudarja 

pomen timskega dela. Timsko delo pomeni delo v timu, v skupini, kjer mora biti delovna 

skupina določljiva, strukturirana ter sorazmerno trajna (Možina et al. 2002, 544). Za razvoj 

timskega dela je potrebna ustrezna organizacijska struktura. Delo v timu je lahko uspešno v 

sploščenih organizacijskih strukturah, kjer lahko sodobni učeči se timi delujejo uspešno in 

učinkovito. Pomembno je tudi timsko mreženje, ki pomeni načrtno in sistematično 

razvijanje timskega učenja in dela (Mihalič 2006, 246).  

- Nagrajevanje: Nagrajevanje zaposlenih pomeni, kako so zaposleni nagrajeni v skladu z 

njihovimi vrednotami do organizacije. Nagrajevanje zajema filozofijo, strategijo, politiko, 

plane ter procese, ki jih uporabljajo organizacije za razvoj in za vzdrževanje sistema nagrad 

(Armstrong 2002, 3). Nagrade so lahko finančne ali nefinančne, slednje pa imajo danes 

vedno večji učinek. Nefinančne nagrade so: dodatni prosti dnevi, napotitev na 

izobraževanje, napredovanje, boljši delovni pogoji, omogočanje odgovornejšega dela itd 

(Mihalič 2006, 216). Kljub temu imajo velik pomen tudi finančne nagrade, med katere 

sodijo: fiksni del plače, spremenljivi del plače ter druge finančne ugodnosti.  
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Mihaličeva (2006, 218) navaja kot najbolj učinkovit način nagrajevanja sistem, imenovan 

plačilo za znanje, plačilo za veščine in plačilo za kompetence. Ta sistem nagrajevanja 

namreč dobro vpliva na motiviranost zaposlenih, na intenziteto pridobivanja znanj in 

generiranja vrednosti. Mihalič (2006, 216) meni, da je pomembno, da je nagrajevanje 

povezano z ustvarjanjem nove vrednosti v organizaciji iz naslova človeškega kapitala. 

Pristope nagrajevanja je potrebno izvajati na vseh zaposlenih, saj si vsak zaposleni, tako 

motivirani kot tudi nemotivirani delavec ob novem dosežku zasluži pohvalo.  pomembno je 

izvajanje pohval, ki naj bi bila javna, pred drugimi delavci. S tem motiviramo in 

spodbudimo tudi ostale delavce ter jim pokažemo želen zgled, ki je posledično tudi 

nagrajen.  

- Notranje komuniciranje in informiranje: Organizacije obravnavajo komunikacijo kot bistvo 

za preživetje. Brez komunikacije poslovanje ne obstaja. Podjetja si prizadevajo za širok 

spekter komunikacijskih veščin, najpomembnejše pa je, da so vse veščine komunikacije 

efektivne (Fielding 2006, 10). Cvetko (2002, 19) komuniciranje definira kot 

najpomembnejši faktor uspeha za uspešno delovanje organizacije. Navaja, da dialog med 

vodjem in sodelavcem drži skupaj celoten sistem razvoja kadrov. Praksa v organizacijah je 

pokazala, da je uspešno delovanje organizacije odvisno od kvalitete razmerja med vodjem in 

sodelavcem. Gorišek in Tratnik (2003, 45) sta mnenja, da komuniciranje in informiranje 

zagotavljata podjetju natančno in pravočasno opravljanje delovnih nalog. Poznamo dva 

modela komuniciranja. Linearni model analizira glavne elemente v procesu komunikacije in 

predstavlja komunikacijo kot sistem.  Ta sistem vključuje medsebojno soodvisne elemente, 

kot so: pošiljatelj, prejemnik, sporočilo, kanal, povratno sporočilo, psihološke in fizične 

ovire in rezultat. Drugi model komuniciranje je tako imenovan konvegencijski model, ki 

poudarja komunikacijo kot transakcijo, kjer pomen sporočila oblikujeta tako sporočevalec 

kot prejemnik (Fielding 2006, 18). »Organizacija z visoko stopnjo razvoja managementa 

človeškega kapitala razvija demokratično, dvosmerno in ne hierarhično komuniciranje ter 

spodbuja aktiven dialog v skladu z demokratičnim vodenjem.« (Mihalič 2006, 250)  

- Razvoj kariere: Cvetko (2002, 19) nam predstavi, da začetki pojmovanja o karieri segajo že 

v obdobje 1850-1940. Že leta 1908 so razvili sistematični plan za vodenje poklicnega 

razvoja, leta 1910 je bila prva konferenca o zaposlovanju in že leta 1905 sta Benet in Simon 

izdala prvi inteligenčni test. V sedemdesetih letih so kariero razlagali kot določen napredek, 

razvoj posameznika, ki se je izražal v vedno bolj odgovornem delu. Kariera se je 

obravnavala kot hitro napredovanje oziroma povzpetništvo. Mihaličeva (2006, 199) je 

mnenja, da karierni management upravlja kariero zaposlenih za sedanje in prihodnje delo, 

odkriva nove poti, omogoča napredovanje in razvoj posameznikov ter spodbuja zaposlene k 

doseganju ciljev.   
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2.4 Merjenje organizacijske klime  

Za uspešno delovanje organizacije je zelo pomembno spremljanje in upravljanje 

organizacijske klime v organizaciji. Potrebno je poznavanje obstoječega stanja in redno 

spremljanje gibanja klime. V ta namen je potrebno merjenje klime. S spremljanjem klime 

želimo v podjetju spoznati trenutno stanje, šibke točke ter prednosti organizacije ter s tem 

uvesti novosti in izboljšave. Pri ugotavljanju le-teh si lahko pomagamo s SWOT analizo. 

SWOT ali SPIN analiza je tehnika, ki je osredotočena na individualno osebo ali skupino in je 

osredotočena na slabosti ter prednosti in priložnosti ter nevarnosti. Analiza je lahko koristna 

predvsem zato, ker so lahko tako slabosti kot prednosti v podjetju vzrok za tveganja  v 

priložnostih ter nevarnostih. Tako s SPIN analizo spoznamo notranje in zunanje okolje 

podjetja. S SPIN analizo dobimo vpogled na tekmece, položaj na trgu, razumevanje itd. 

(Webster 2010, 88).   

Gorišek in Tratnik (2003, 17) sta mnenja, da zaposleni ocenjujejo svoja podjetja glede na to, v 

kolikšni meri so njihove potrebe in notranja stremljenja skladna s tem, kar podjetje je in kar 

počenja. 

Organizacijsko klimo je potrebno meriti individualno na vsakem zaposlenem. Tako lahko 

dobimo povprečne rezultate o stanju organizacijske klime. Priporočljivo je, da se anketa 

rešuje istočasno, saj so pri tem upoštevane enake spremenljivke, ter da je anketa anonimna. 

Strokovnjaki predlagajo, da se organizacijska klima meri enkrat letno oziroma ob vsaki 

uvedbi sprememb (Mihalič 2006, 259). 

Poznamo tri različne načine merjenja organizacijske klime. Ti so: 

- neformalni opisi; 

- sistematično zbrana opažanja ljudi znotraj družbe in 

- ugotavljanje klime z vprašalniki (Glimer 1969, 76). 

Organizacijsko klimo lahko torej proučujemo z mnenjskimi anketami, in sicer z merjenjem 

dimenzij organizacijske klime, ki so naslednje: odnos do kakovosti, motivacija in zavzetost, 

inovativnost in iniciativnost, vodenje, pripadnost organizaciji, organiziranost, strokovna 

usposobljenost in učenje, poznavanje vizije in poslanstva, notranji odnosi, nagrajevanje, 

notranje komuniciranje in informiranje, razvoj kariere in zadovoljstvo z delovnim okoljem. 

Dobljeni rezultati so iztočnica za razprave in seveda za spremembe ter izboljšanja. A kljub 

temu moramo biti pozorni na spornost rezultatov v primeru majhnosti ciljne skupine. V tem 

primeru lahko podatke pridobimo tudi s pomočjo ocenjevalnih in kariernih razgovorov z 

zaposlenimi (Gorišek in Tratnik 2003, 17). 
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»Proučiti klimo pomeni ugotoviti njene značilne dimenzije, vzroke za njen nastanek in 

posledice, ki jih ima na vedenje ljudi oziroma uporabo njihovih zmožnosti.« (Lipičnik 1998, 

75)  Pri proučevanju organizacijske klime moramo biti pozorni, da pri tem nismo subjektivni 

in ne ocenjujemo situacij na podlagi lastnega doživljanja. Zato je pomembno, da so 

uporabljeni vprašalniki, v katerih so trditve, kjer vprašani izpolni stopnjo strinjanja s trditvijo 

in tako izraža svoje lastno doživljanje.  

Proces merjenja klime je Lipičnik (1998, 77) razdelil po naslednjih korakih: 

Pripravljalna dela: k tej stopnji sodijo ugotovitve glede možnosti financiranja raziskave, 

pripravljenost ljudi k sodelovanju, kako bomo zbirali podatke in druge tehnične zadeve. 

Sestava vprašalnika: na tej stopnji določimo kritične točke v podjetju in predvidene dimenzije 

organizacijske klime, ki ji želimo podrobneje raziskati. Vprašanja postavimo tako, da 

anketirancem zraven postavimo možnosti odgovora. 

Zbiranje odgovorov: ko ljudje odgovorijo na vprašanja, je potrebno, da oseba, ki ji zaupamo, 

odgovore zbere in jih analizira. 

Analiza odgovorov: analize so lahko večdimenzionalne, čeprav lahko osnovne podatke o 

klimi dobimo tudi z enodimenzionalnim odgovorom, kot je na primer ugotovitev, da se nek 

procent anketirancev strinja, da so kritike v organizaciji pogoste. Kvalitetna analiza 

odgovorov je pogoj za dobro interpretacijo dobljenih rezultatov. 

Predstavitev rezultatov: Pri tej predstavitvi moramo biti zelo previdni, saj so lahko ugotovitve 

raziskave povsem drugačne od pričakovanih ugotovitev. To pomeni, da je lahko naročnik 

raziskave situacijo v podjetju videl povsem drugače kot ostali zaposleni. 

Načrtovanje akcij: Iz ugotovljenih rezultatov in ciljev podjetja je treba presoditi ali je način 

doživljanja ljudi ustrezen za njihovo doseganje ali so cilji neustrezni. 

Pomembno je poudariti, da tudi vse več podjetij v Sloveniji izvaja merjenje organizacijske 

klime v podjetju, saj se zavedajo njenega pomena za dobro poslovanje podjetja. V ta namen je 

bila v Sloveniji ustanovljena organizacija SiOk, Slovenska organizacijska klima. Njihova 

naloga je raziskovati in spremljati organizacijsko klimo v slovenskih organizacijah. Njihov 

cilj je povečati zavedanje o pomenu organizacijske klime ter predstaviti različne metode za 

njen razvoj. Organizacijsko klimo merijo s pomočjo standardnega vprašalnika, ki so ga 

oblikovali skupaj s svetovalnimi organizacijami in rednim predavateljem na Filozofski 

fakulteti Univerze Ljubljana na oddelku za psihologijo, dr. Sabadani. Vprašalnik vsebuje 

lestvico za oceno organizacijske klime in oceno zadovoljstva z delom. Vprašalnik SiOk je 

sestavljen iz 69 trditev različnih vidikov organizacije in njenega delovanja, ki so opredeljeni v 
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14 vsebinskih sklopih. Ti vsebinski sklopi predstavljajo dimenzije organizacijske klime. S tem 

vprašalnikom pa lahko zraven organizacijske klime merimo tudi zadovoljstvo zaposlenih. V 

ta namen je vprašalniku dodanih 11 trditev. Tudi pri teh trditvah zaposleni ocenjujejo 

zadovoljstvo na 5- stopenjski lestvici (Biro- praxis b.l.). 

Danes se vse več podjetij poslužuje tudi kvalitativnega merjenja organizacijske klime. Ta 

poteka v obliki globinskih intervjujev ali diad. S tem se izognemo slabostim standardiziranih 

metod z naprej podanimi odgovori, ki omejujejo zaposlene pri  izražanju svojega mnenja. 

Veliko prednost nam predstavljajo tudi diskusije, ki potekajo v skupinah in jih vodi 

moderator. Pri tej obliki lahko zaposleni skozi psihološke igre izrazijo svoje mišljenje, mi pa 

dobimo celovito razumevanje vedenja in procesov. Prav tako lahko skozi skupinsko delo 

spoznamo dinamiko dela v skupini in povezanosti zaposlenih, kar z vprašalniki ni možno 

zaznati. Vsekakor pa ima ta vrsta pridobivanja rezultatov tudi negativne lastnosti, kot je 

izguba anonimnosti anketirancev, subjektivno ocenjevanje moderatorja ter opisna raven 

ocenjevanje. (Tavčar 2004, 48-49).  

2.5 Spreminjanje organizacijske klime 

Ugotovili smo, da je merjenje klime zelo pomembno ter da lahko ugotovitve merjenja 

uporabljamo pri spreminjanju organizacijske klime. Začetek vsakega spreminjanja so torej 

analize trenutnega stanja in določanje smernic klime, ki jo želimo doseči. Cilji spreminjanja 

so lahko različni. Organizacije predvsem želijo doseči večjo uspešnost in učinkovitost 

celotnega sistema, razviti takšno klimo, ki bo spodbujala razvoj učečega se sistema, 

izobraževanja in učenja ter razviti klimo, ki bo omogočala priložnosti vsakomur (Mihalič 

2006, 259). Zaposleni spremembe velikokrat zelo težko sprejmejo. Ljudje se zavedajo, da je 

sprememba potrebna, vendar jo čustveno zelo težko sprejmejo. Vzroki za odpor so naslednji: 

negotovost, navade, običaji, občutek, da rešitev ni prava in še bi lahko naštevali. V 

organizaciji je potrebno dobro poznati zaposlene ter njihov odnos do sprememb, saj lahko 

prilagajanje spremembam privede do neustrezne organizacijske klime (Dubrovski 2000, 92 in 

93). 

Lipičnik (1998, 79) navaja dve vprašanji, ki si ju je potrebno postaviti pri spreminjanju klime:  

1. Kako spreminjamo klimo? 

Klima se lahko spreminja nekontrolirano, kar sama po sebi. Spreminja se pod vplivi iz okolja 

in lahko ovira doseganje naših ciljev. Spreminja pa se lahko tudi načrtno, po navodilih in 

uravnavanju.  

2. Kdo jo lahko spreminja? 
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Klimo ustvarjajo neposredni stiki z ljudmi, pri tem pa imajo vodje največje možnosti in 

odgovornosti za njihovo nastajanje. 

»Glede na turbulentnost današnjega okolja in zahteve po stalnem prilagajanju hitrim 

spremembam pa je spreminjanje organizacij še toliko bolj intenzivno in posledično so tudi 

zahteve po spreminjanju klime stalne.« (Mihalič 2006, 256)  

Mihaličeva (2006, 257) je mnenja, da je organizacijsko klimo zelo težko spremeniti. Meni, da 

so potrebne predvsem spremembe stanja zavesti ljudi ter sistemske spremembe. Tako proces 

spreminjanja lahko zavzema spremembe v pogojih dela, delovnih okoliščinah, vedenju ipd. 

Lipičnik (1998, 79) predstavlja, da lahko organizacijsko klimo spreminjamo na dva načina: 

- nekontrolirano, ki je najpogostejši način spreminjanja klime. Na ta način se klima spreminja 

zaradi vplivov iz okolja. Ta način spreminjanja po navadi prinese spremembe, ki niso po 

željah vodilnih in prinašajo negativne posledice.   

- neposredno in poteka na osnovi ukazov in navodil. Na ta način podjetje skuša uravnavati 

vedenje posameznika. Potrebno je vedeti, da vse dimenzije klime ni mogoče spreminjati z 

ukazi, ampak je potrebno tudi pojasnjevanje, dokazovanje in prepričevanje.  

Na ta način lahko organizacijsko klimo spreminjamo na pozitivno relativno hitro, ljudje 

morajo le zaupati in verjeti vodjem, predlagajo različne spremembe. (Lipičnik 1998, 79). 
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3 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH  

3.1 Opredelitev zadovoljstva zaposlenih 

V literaturi lahko zaznamo različne definicije zadovoljstva zaposlenih.  

Zadovoljstvo pri delu je emocionalno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela, 

doživljanja in izkušenj. Pri zadovoljstvu se govori o individualnem doživljanju delovnega 

okolja in ne tako kot pri organizacijski klimi, ko govorimo o skupnem doživljanju dogajanja v 

podjetju (Kunšek 2003, 20).  

»Zadovoljstvo zaposlenega z delom definiramo kot želeno oziroma emocionalno stanje, ki je 

rezultat posameznikove ocene dela ali doživljanja in dosedanjih izkušenj pri delu in na 

delovnem mestu.« (Mihalič 2006, 266.) 

Mihaličeva (2006, 266) pojem zadovoljstvo zaposlenih razlaga kot zadovoljstvo pri delu in s 

posameznimi elementi dela kot tudi delovnega mesta, in sicer od zadovoljstva z nalogami, do 

zadovoljstva z neposredno nadrejenim, z možnostmi izobraževanja, s sodelavci, s fizičnimi 

pogoji dela in opremljenostjo, z možnostjo napredovanja, z načinom dela, z nagrajevanji, z 

delovnim časom ipd.  

Zadovoljstvo zaposlenih je pomembnejše od ostalih dejavnikov, saj lahko nezadovoljstvo 

zaposlenega organizaciji povzroči veliko škode ter nevšečnosti. Zato je pomembno, da 

podjetja nadzorujejo zadovoljstvo zaposlenih ter da se organizacije ne začnejo ukvarjati z 

nezadovoljstvom takrat, ko zaposleni zaradi nezadovoljstva že izrazi željo o odhodu (Mihalič 

2006, 266). 

Vsako podjetja mora strmeti k temu, da zaposleni ostanejo v podjetju srečni, motivirani ter 

zadovoljni. Zato se mora podjetje fokusirati na prave stvari ter si postavit prave cilje. Vsako 

podjetje, ki si želi krepiti zadovoljstvo zaposlenih, mora poznati potrebe in želje zaposlenih 

(Garber 2004, 1). Garber (2004, 3) navaja, da je za srečne, zadovoljne in motivirane delavce 

potrebno vzpostaviti pozitivno delovno okolje, zagotavljaj nagrade ter pohvale, saj  bodo tako 

zaposleni lažje sprejeli pravila ter se bodo počutili bolje.  

Mnogi raziskovalci so ugotovili, da je veliko značilnosti, ki imajo vpliv, da se zaposleni dobro 

počuti in je zadovoljen na svojem delovnem mestu. Te značilnosti so predvsem:  

- osebna kontrola, 

- priložnost za uporabo znanja,  
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- raznolikost nalog,  

- materialna varnost,  

- podpora nadrejenih, 

- spoštovanje in visok status,  

- medosebni kontakt,  

- dobro plačilo in koristi od plačila in 

- točno določene zahteve in informacije (Diener in Seligman 2004, 11).  

Ugotovili smo že, kakšen vpliv ima organizacijska klima na uspešno poslovanje podjetja, a 

tudi zadovoljstvo zaposlenih posredno ali neposredno vpliva na uspešnost organizacije. Zato 

je pomembno, da se v podjetju zavedajo, da je potrebno tako spremljanje kot tudi merjenje 

dejavnikov zadovoljstva zaposlenih.  

3.2 Dejavnik zadovoljstva zaposlenih 

Kako je zaposleni zadovoljen z delom in delovnim mestom, je odvisno od vsakega 

posameznika. Prav tako na vsakega zaposlenega vplivajo različni dejavniki. A kljub temu 

obstajajo splošni elementi, ki so potrebni za zadovoljstvo na delovnem mestu. Te elemente je 

proučevala Ameriška družba Gallupov na kar 1.000.000. zaposlenih. S to raziskavo so 

ugotovili predpogoje, ki bi jih moral zagotoviti vsak delodajalec za zadovoljstvo delavca. Ti 

predpogoji so: 

- definiranje pričakovanj in jasno predstavljanje ciljev, 

- spodbujanje  sposobnosti in integracije sposobnosti z nadarjenostjo, 

- izpostavljanje dosežkov pri delu in spodbujanje samoiniciativnosti, 

- prispevanje k razvoju organizacije preko osebnega razvoja, 

- razvijanje solidarnosti in prijateljstva v medsebojnih odnosih, 

- izpostavljanje pomena prispevka posameznika za uspehe organizacije, 

- omogočanje odprte in demokratične komunikacije ter 

- spodbujanje zdrave konkurenčnosti med zaposlenimi, motiviranje (Mihalič 2006, 267). 

Za zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih je potrebno zraven teh elementov upoštevati tudi 

želje in potrebe vsakega posameznika (Mihalič 2006, 267). 
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Management podjetja mora dobro poznati notranje dejavnike ter zunanje dejavnike, ki 

vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, saj bodo le tako lahko nadzorovali zadovoljstvo 

zaposlenih. 

3.3 Pomembnost zadovoljstva zaposlenih 

Zaposleni v podjetju so glavni pokazatelji morale v podjetju. Zaposleni predstavljajo podjetje 

javnosti, saj so vez med stranko in podjetjem. Srečni ter zadovoljni zaposleni so na področju 

prodaje in predstavitve storitev še kako pomembni. Vsako podjetje se mora zavedati, da lahko 

na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo tudi majhne, skromne spremembe, ki imajo vpliv tudi na 

dolgi rok (Shetrone 2011). Shetrone (2011) v članku »7 ways to improve employee 

satisfaction«  predstavlja skromne načine, ki lahko močno izboljšajo zadovoljstvo zaposlenih: 

- dovoliti zaposlenim samokontrolo delovnega časa ter fleksibilni delovnik; 

- delodajalec mora proučiti možnosti opravljanja dela preko telekomunikacije, saj tako 

omogoči zaposlenemu, da delo opravlja tam, kjer se dobro počuti in je sproščen; 

- delodajalec mora optimirati čas sestankov, konferenc ter čim bolj optimalno določiti čas 

oddaje nekega projekta oz. naloge in s tem zmanjšati stres zaposlenega pri opravljanju 

naloge;  

- spodbujati družabnost med zaposlenimi; 

- promovirati skrb za zdravje, saj je tudi zdravje tisto, ki močno vpliva  na zmožnosti dobro 

opravljenega dela zaposlenega; 

- ustvarjati ozračje razvoja, ki ga lahko razvijejo delodajalci z zagotavljanjem usposabljanja, 

določanja dosežkov in priznavanja le-teh. Delodajalec mora dati zaposlenim možnost 

prevzemanja novih odgovornosti in tveganj, saj bodo zaposleni samo tako motivirani še 

naprej; 

-  s skromnim pozornostjo presenetiti zaposlene ter jih osrečiti. 

S temi skromnimi dejavniki lahko delodajalci vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in jih 

osrečijo, da bodo delo opravili z zadovoljstvom.  

»Če so zaposleni zadovoljni z uresničevanjem svojih potreb in želja, bodo pripadni, 

ustvarjalni, dobri sodelavci in tako najboljši glasniki dobrega imena podjetja.« (Gorišek in 

Tratnik 2003, 11)  
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Zadovoljstvo zaposlenih tvori pot do uspešnosti, zato je pomembno, da se vodje zanimajo za 

svoje zaposlene ter se posvečajo njihovim potrebam ter željam (Gorišek in Tratnik 2003, 11).  

Zadovoljstvo zaposlenih lahko spremljamo s kariernimi razgovori zaposlenih, saj nam bo 

njihovo zaupanje pomagalo pri uvedbi ukrepov za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih. 

Gorišek in Tratnik (2003, 11) navajata naslednje ugotovitve raziskav zadovoljstva zaposlenih: 

- ključni pokazatelj uspešnosti in ključna sestavina upravljanja uspešnosti, 

- osnova večjih investicijskih odločitev in odločitev o alokacijah virov, 

- pomemben del ocene nagrajevanja uspešnosti voditeljev, 

- ključ za dolgoročni uspeh podjetja – motivirano in predano osebje.  

 

»Samozadovoljstvo pri delu je v tesni povezavi z dosežki, saj le-ti predstavljajo funkcijo 

sposobnosti, napora in priložnosti posameznika.« (Merkač Skok 2005, 151) 

Tudi Svetnik (Merkač Skok 2005, 151) je mnenja, da je ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih 

bistvenega pomena za organizacijo in pomeni analizo dogodkov, ki so do tega pripeljali.  

Pomembno je, da se managerji zavedajo, da nezadovoljni ljudje ne dajejo polnega prispevka 

in energijo raje porabljajo drugje.  
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4 ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PODJETJA  

MASTNAK BORIS, S. P.  

4.1 Predstavitev podjetja 

Podjetje Mastnak Boris, s. p. je družinsko podjetje, ki že 35 let ponuja izdelke iz betonske 

galanterije. Pred 35 leti je bila to majhna delavnica, kjer sta bila le dva zaposlena, ki sta ročno 

izdelovala betonske zidake in robnike. Danes je v samem podjetju 20 zaposlenih. 

Podjetje se nahaja na različnih lokacijah. Proizvodnja betonskih elementov ter prodaja 

izdelkov se nahajata v Mariboru, Cesta k Dravi 24, kjer je tudi sedež podjetja. Proizvodnja 

aluminijastih ograj se nahaja v Hrastovcu, Hrastovec v Slovenskih Goricah 25. Razstavno 

prodajne prostore je možno obiskati v Žalcu, Ljubljani ter Gradcu.  

V zadnjih desetih letih se je podjetje močno razvilo in razširilo ter se specializiralo za 

proizvodnjo betonskih ograjnih elementov in v nadaljevanju razvilo balkonske, terasne, 

stopniščne, vrtne in dvoriščne ograje ter dvoriščna vrata iz visoko kakovostnih materialov, kot 

sta aluminijeva zlitina AlSiMg, PVC profili ter profili iz lesnega kompozita.  

Podjetje ima dve osnovni panogi, to sta proizvodnja betonske galanterije in proizvodnja 

ograjnih sistemov iz aluminija, PVC-ja in lesnega kompozita.  

Prodajni elementi betonskih izdelkov so naslednji:  

- škarpniki; 

- betonska galanterija, kot so klopi, korita, mize, pohodne plošče ipd. ter 

- betonski ograjni sistemi. 

 

Prodajni program ograjnih sistemov iz aluminija, PVC-ja in lesnega kompozita zajema: 

- izdelavo polj in samostojnih ograj ter 

- izdelavo vrat, ki so lahko enokrilna, dvokrilna ter samonosna krilna.  

 

Podjetje prodaja in izdeluje ograje kot tipske izdelke, po želji kupca. To pomeni, da ima 

ograja tipsko obliko, višina, dolžina ter barva ograje pa je narejena na osnovi kupčevih zahtev.   

Podjetje ima dve skupini odjemalcev. Prva skupina so fizične osebe, druga skupina pa so 

samostojna podjetja, ki od podjetja Mastnak Boris, s. p. kupujejo izdelane ograjne sisteme  ter 

jih prodajajo svojim kupcem. Njihove izdelke kupujejo tako podjetja iz Slovenije kot tudi iz 

tujine. V tujino se izdelki prodajajo podjetju Benci Prom iz Zagreba, Adria Zaun iz Berlina, 

Akcent z Dunaja in podjetju Štigler s Češke. Podjetje Mastnak Boris, s. p. ima v Sloveniji 
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zastopnike, kot so Borut Volk, s. p., Marko Zaplotnik, s. p., Rolando Markuš, s. p., in Janko 

Kotnik, s. p. 

Pri razvoju ograjnega sistema je bilo njihovo glavno vodilo narediti izdelek, ki bo zadovoljil 

vse visoke tehnične, kakovostne in oblikovne zahteva kupcev (Mastnak Boris s. p. 2012). 

4.2 Organizacijska struktura 

Slika 1: Organizacijska struktura podjetja 

 

Vir: Mastnak Boris s.p. 2012.  

Podjetje ima poslovno funkcijsko organizacijsko strukturo. Za uspeh, doseganje rezultatov in 

vodenje podjetja je odgovoren direktor. Na drugem hierarhičnem nivoju je poslovni sekretar. 

Na tretjem hierarhičnem nivoju je oddelek za razvoj, prodajo in proizvodnjo betonskih 

elementov ter ograj iz aluminija. Podjetje nima lastnega računovodskega servis, temveč je to 

zunanje podjetje.  

4.3 Vizija, poslanstvo in filozofija podjetja 

Vizija podjetja je postati eno izmed prepoznavnejših podjetij v Sloveniji in tujini, ki se 

proizvodno ukvarja z izdelavo ograj. Težnja je postati najboljše podjetje v kakovosti izdelkov, 

strokovnosti in zadovoljevanju strank. To si želi podjetje doseči z ustreznim razvojem, 

investicijami in strokovnim kadrom (Mastnak Boris s. p. 2012). 
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Poslanstvo družinskega podjetja je, da je podjetje postalo eno večjih in boljših podjetij v 

Sloveniji, kjer nimajo nobenega konkurenta. Poslanstvo se kaže v razvoju visoko kakovostnih 

izdelkov, sledenjem informacijam in novostim, zadovoljevanju kupčevih želja in zahtev. 

Poslanstvo podjetja je tudi to, da so edino podjetje v Sloveniji, ki izpolnjuje vse standarde 

varnostnih vrat in ima zato tudi edino podjetje v Sloveniji CE oznako (Mastnak Boris s. p. 

2012). 

Filozofija oz. osnovne usmeritve in načela podjetja Mastnak Boris, s. p. so, da je za uspeh in 

doseganje ciljev potrebno upoštevati pravila obnašanja in slediti vrednotam. Tako bodo lahko 

odjemalcem nudili prvovrstne izdelke po njihovih željah. Z odjemalci želijo vzpostaviti dobre 

stike, pomagajo reševati probleme strank in se z njimi tudi posvetujejo (Mastnak Boris s. p. 

2012).
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5 RAZISKAVA ORGANIZACIJSKE KLIME IN ZADOVOLJSTVA 

ZAPOSLENIH V PODJETJU MASTNAK BORIS, S. P.  

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

S pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika smo raziskali organizacijsko klimo podjetja 

Mastnak Boris, s. p. Zaposleni v podjetju so se opredeljevali do odnosa do kakovosti, 

motivacije in zavzetosti, inovativnosti in iniciativnosti, vodenja, pripadnosti organizaciji, 

organiziranosti, strokovne usposobljenosti in učenja, poznavanja poslanstva in vizije, razvoja 

kariere, nagrajevanja, notranjega komuniciranja in informiranja, notranjih odnosov in 

zadovoljstva z delovnim okoljem.  

Na podlagi dobljenih rezultatov bomo ugotovili trenutno stanje organizacijske klime 

obravnavanega podjetja in na ta način predlagali možnosti za izboljšave, dopolnila in nove 

uvedbe na področju notranjega okolja podjetja.  

5.2 Namen in cilji 

Z raziskavo je bilo ugotovljeno stanje organizacijske klime delujočega podjetja Mastnak 

Boris, s. p. Na ta način smo lahko podali predloge za izboljšave, dopolnila in nove vpeljave na 

področju organizacijske klime podjetja. 

5.3 Potek raziskave 

Za proučitev organizacijske klime podjetja smo na osnovi proučevanja literature razvili 

anonimen anketni vprašalnik zaprtega tipa. Anketni vprašalnik so v obdobju od avgusta do 

konca septembra 2012 reševali vsi zaposleni v podjetju Mastnak Boris, s. p. Zaradi boljše 

odzivnosti so anketiranci reševali vprašalnik na delovnem mestu; vprašalniki niso bili 

posredovani po pošti ali preko spleta in so bila v slovenskem jeziku. Število anketirancev je 

bilo sedemnajst.   

V uvodnem delu vprašalnika ugotavljamo starost, staž in nivo zaposlenih v podjetju. 

Nadaljevalni del preučuje organizacijsko klimo na trinajst  tematskih sklopov, in sicer: odnos 

do kakovosti, motivacija in zavzetost, inovativnost in iniciativnost, vodenje, pripadnost 

organizaciji, organiziranost, strokovna usposobljenost in učenje, poznavanje poslanstva in 

vizije, razvoj kariere, nagrajevanje, notranje komuniciranje in informiranje, notranji odnosi in 

zadovoljstvo z delovnim okoljem.  
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Uvodni del vprašalnika temelji na zaprtem tipu odgovorov. V nadaljevanjem delu so odgovori 

podani v obliki 5-stopenjske Likertove vrednostne lestvice (1- nikoli, 2- redko, 3- včasih, 4- 

pogosto, 5- vedno)  

5.4 Omejitve raziskave 

Raziskovalni vzorec je bil omejen na zaposlene v podjetju Mastnak Boris, s. p. Zaradi 

majhnega števila anketirancev rezultatov v tej raziskavi  ni mogoče posploševati.
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6 ANALIZA REZULTATOV   

Večina anketirancev se uvršča v starostne razrede 40- 45, 35-40, 25-30 in nad 55 let. V 

podjetju so anketiranci zaposleni v večini od 5- 10 let in 10-20 let. Dobra polovica 

anketirancev zaseda delovno mesto delavca v proizvodnji, tem sledijo prodajalci, montažerji, 

najmanj pa je delavcev v razvoju ter serviserjev in pospeševalcev prodaje.  (Vir: interni 

anketni vprašalnik, povezava slik v prilogi) 

Odnos do kakovosti 

Slaba polovica anketirancev sodelavce vedno in pogosto obravnava kot cenjene stranke. 

Dobra polovica anketirancev je mnenja, da imajo oddelki podjetja jasno zastavljene standarde 

in kakovostne cilje. 47% anketirancev trdi, da podjetje vedno namenja enako količino 

pozornosti kakovosti dela in količini opravljenega dela. Slabi dve tretjini anketirancev pravita, 

da vedno prispevajo k doseganju standardov kakovosti, kolikor je to v njihovi moči. Slabi dve 

tretjini anketirancev se vedno zavedata, da so zaposleni odgovorni za kakovost dela, ki ga 

opravljajo. 

Odgovori anketirancev na vprašanja o njihovem odnosu do kakovosti dela so pokazali, da se 

zaposleni zavedajo, da je kakovost dela v podjetju cenjena, da v podjetju obstajajo standardi 

kakovosti, ki so jih s svojim delom možni doseči. (Vir: interni anketni vprašalnik, povezava 

slik v prilogi) 

Motivacija in zavzetost 

53% anketirancev je visoko delovno motiviranih, saj so vedno pripravljeni vložiti dodaten 

napor, če to zahtevajo potrebe organizacije. 47% anketirancev pravi, da organizacija le včasih 

postavlja visoke zahteve glede delovne uspešnosti. Vsi anketiranci so pri opravljanju svojega 

dela dokaj visoko zavzeti.  Slaba polovica anketirancev trdi, da vodja organizacije vedno ceni 

dobro opravljeno delo. Po drugi strani kar dobra petina trdi, da je dobro opravljeno delo 

cenjeno le včasih.  Samo 35% anketirancev meni, da se dobro opravljeno delo opazi in 

pohvali. Kar 24% anketirancev meni, da je njihovo dobro opravljeno delo redko pohvaljeno.  

Izkazalo se je, da so zaposleni pri svojem delu visoko delovno motivirani ter da od svojega 

nadrejenega pričakujejo višje zahteve. To pomeni, da so zaposleni pripravljeni in se čutijo 

zmožne opravljati težje naloge, pri čemer pa pričakujejo več pohval ter da njihov nadrejeni 

ceni dobro opravljeno delo. (Vir: interni anketni vprašalnik, povezava slik v prilogi) 
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Inovativnost in iniciativnost 

Slaba polovica anketirancev je mnenja, da pogosto prihaja do potrebe po spremembah v 

organizaciji, ki so povezane z notranjim poslovnim okoljem.  Anketiranci menijo, da podjetje 

primerno skrbi za izboljševanje in posodabljanje storitev in izdelkov.  Anketiranci so mnenja, 

da so pogosto vključeni v proces predlogov za izboljšave. Večina anketirancev je vedno 

oziroma pogosto pripravljena prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud.  Anketiranci 

menijo, da je organizacija prijazna do napak, do katerih prihaja med poskušanjem novih 

načinov dela.  

Odgovori na vprašanja o inovativnosti v podjetju izražajo, da so v podjetju potrebne 

spremembe, pri katerih želijo zaposleni sodelovati. Spodbudno je, da imajo zaposleni 

predloge o spremembah notranjega poslovnega okolja, saj to kaže na to, da zaposleni 

razmišljajo, kako izboljšati stvari. (Vir: interni anketni vprašalnik, povezava slik v prilogi) 

Vodenje 

Anketiranci imajo visok občutek samostojnosti pri opravljanju svojega dela. Anketiranci 

menijo, da je komunikacija vodje s podrejenimi, ki obravnava rezultate dela, kvalitetna. Kljub 

temu kar 12% anketirancev meni, da se vodje s podrejenimi o rezultatih dela pogovarjajo le 

redko. Anketiranci menijo, da je komunikacija vodje s podrejenimi, ki obravnava rezultate 

dela, kvalitetna.  Odgovori anketirancev kažejo, da je v organizaciji pogosto prisotno 

ukazovalno vodenje, ki je element enosmerne komunikacije. Anketiranci so mnenja, da je 

vodstvo dokaj odprto za sprejemanje pripomb, povezanih z delom vodstva.  

Iz zgornjih odgovorov lahko sklepamo, da bi zaposleni imeli predloge o spremembah načina 

vodenja, saj se je izkazalo, da zaposleni niso zadovoljni z načinom komunikacije in vodenja v 

podjetju. (Vir: interni anketni vprašalnik, povezava slik v prilogi) 

Pripadnost organizaciji 

Anketiranci v javnosti artikulirajo pozitivno mnenje o organizaciji. Anketiranci so zelo 

ponosni, da so zaposleni v podjetju Mastnak Boris, s. p. Anketiranci so mnenja, da ima 

podjetje v okolju velik ugled. Anketiranci so mnenja, da je njihova zaposlitev v organizaciji 

varna. 47% anketirancev bi včasih zapustilo organizacijo, če bi se zaradi poslovnih razlogov 

spremenila plača. Ugotovimo lahko, da so zaposleni svoji organizaciji visoko pripadni, kar je 

managementu organizacije zagotovilo, da svoje delo opravlja pravilno ter da so njegovi cilji 

doseženi. Podjetje si namreč želi in strmi k temu, da so zaposleni ponosni, da so del podjetja 

ter da se zavedajo, da je njihova zaposlitev v podjetju varna. (Vir: interni anketni vprašalnik, 

povezava slik v prilogi) 
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Organiziranost 

Večina zaposlenih ima jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje pri delu.  Zaposleni 

večinoma razumejo svoj organizacijski položaj v organizacijski shemi. 41% anketirancev 

meni, da so zadolžitve le včasih jasno opredeljene. Tretjina anketirancev meni, da vodje 

pogosto sprejemajo odločitve pravočasno. Slaba polovica anketirancev meni, da so 

pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene le včasih.  

Ogovori so pokazali, da bi delo v podjetju potekalo še uspešneje, če bi vodstvo izboljšalo 

opredelitev pristojnosti in odgovornosti. Ker management večinoma pravočasno sprejema 

odločitve, zaposleni razumejo, kakšen je njihov položaj v organizaciji in kaj se od njih 

pričakuje. Izboljšati pa je potrebno definiranje zadolžitev, ki jih imajo zaposleni. (Vir: interni 

anketni vprašalnik, povezava slik v prilogi) 

Strokovna usposobljenost in učenje 

Zaposleni se v organizaciji  večinoma učijo drug od drugega.  35% anketirancev meni, da 

organizacija zaposlenim nudi potrebno pomoč le včasih. Kar 12% anketirancev je mnenja, da 

organizacija redko ali celo nikoli ne nudi potrebnega usposabljanja za dobro opravljanje dela.  

Petina zaposlenih je mnenja, da je sistem usposabljanja dober redko oz. včasih.  41% 

anketirancev meni, da so v organizaciji pogosto zaposleni ljudje, ki so usposobljeni za svoje 

delo. Kar 46% anketirancev je mnenja, da se pri usposabljanju le včasih upoštevajo želje 

zaposlenih.  

Izkazalo se je, da v podjetju premalo časa in kapitala vlagajo v usposabljanje zaposlenih. 

Takšne odgovore smo tudi pričakovali. Opazimo lahko, da so se zaposleni pripravljeni 

usposabljati in učiti, saj se zavedajo, da bodo tako prispevali h kakovostno opravljenemu delu. 

(Vir: interni anketni vprašalnik, povezava slik v prilogi) 

Poznavanje poslanstva in vizije 

65% anketirancev meni, da ima organizacija jasno oblikovano poslanstvo. Večina 

anketirancev cilje organizacije sprejema za svoje.  Anketiranci so mnenja, da so cilji, ki jih 

morajo doseči, vedno oz. pogosto postavljeni relativno. Dobri polovici anketirancev so 

politika in cilji organizacije pogosto jasna.  Anketiranci so mnenja, da primerno sodelujejo pri 

postavljanju ciljev.  

Tudi pri teh vprašanjih se je izkazalo, da management podjetja dosega svoje cilje, saj je za 

kvalitetno opravljanje dela in doseganje zastavljenih ciljev pomembno, da zaposleni cilje 

sprejemajo za svoje ter poznajo poslanstvo ter politiko podjetja. (Vir: interni anketni 

vprašalnik, povezava slik v prilogi) 
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Notranji odnosi 

Anketiranci vedno cenijo delo svojih sodelavcev. Velika večina anketirancev meni, da imajo s 

sodelavci dobre odnose. Polovica anketirancev meni, da s sodelavci bolj sodelujejo kot  

tekmujejo. Anketiranci menijo, da se konflikti večinoma rešujejo v skupno korist.  59% 

anketirancev meni, da le včasih zaupajo svojim sodelavcem.  

Odnosi med sodelavci so dobri in ne temeljijo na negativnem tekmovanju, ampak na 

pozitivnem sodelovanju in reševanju konfliktov, ki pripeljejo do novih rešitev. Raziskava je 

pokazala, da bi bilo potrebno poglobiti le zaupanje med sodelavci. (Vir: interni anketni 

vprašalnik, povezava slik v prilogi) 

Nagrajevanje 

Večina anketirancev meni, da se uspešnost pogosto vrednoti po dogovorjenih ciljih in 

standardih. Kar 18% anketirancev pa je mnenja, da se njihova uspešnost le redko vrednoti po 

dogovorjenih ciljih in standardih. 35% anketirancev meni, da za slabo opravljeno delo 

pogosto sledi ustrezna graja ter kar 23% zaposlenih je mnenja, da le redko za slabo opravljeno 

delo sledi kazen. Velika večina zaposlenih meni, da prejemajo plačo, ki je enakovredna ravni 

plač na tržišču. 29% anketirancev meni, da so tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, pogosto 

ustrezno stimulirani in kar 23% anketirancev meni, da so tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, 

le redko ustrezno stimulirani. Večina zaposlenih meni, da so razmerja med plačami 

zaposlenih v organizaciji ustrezna. Petina anketirancev pa je mnenja, da so razmerja med 

plačami zaposlenih le redko oz. nikoli ustrezna.  

Rezultati so potrdili, da bi moralo podjetje izboljšati sistem nagrajevanja in kaznovanja. 

Zaposleni pričakujejo pohvalo za dobro opravljeno delo in pogrešajo kazen v obliki pozitivne 

kritike v primeru pomanjkljivo opravljenega dela. (Vir: interni anketni vprašalnik, povezava 

slik v prilogi) 

Notranje komuniciranje in informiranje 

Kar 41% anketirancev je mnenja, da so delovni sestanki redki. V naši organizaciji se vodje in 

sodelavci vedno pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in enakopravno. Polovica anketirancev 

meni, da jim nadrejeni večinoma dajejo dovolj informacij za dobro opravljeno delo.  Večina 

anketirancev meni, da vodstvo posreduje informacije na razumljiv način.  53% anketirancev 

meni, da včasih dobijo dovolj informacij, in kar 17% anketirancev meni, da le redko dobijo 

dovolj informacij o tem, kar se dogaja v drugih enotah.  
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Komunikacija poteka znotraj podjetja dobro, pomanjkljivosti se pojavijo le pri prenosu 

informacij med posameznimi delovnimi enotami. (Vir: interni anketni vprašalnik, povezava 

slik v prilogi) 

Razvoj kariere 

Večina anketirancev je zadovoljna z dosedanjim osebnim razvojem. Zaposleni v podjetju 

dobro poznajo kriterije za napredovanje. Kar 35% anketirancev je mnenja, da imajo zaposleni 

na vseh nivojih le redko realne možnosti za napredovanje.  29% anketirancev meni, da vodilni 

vedno vzgajajo svoje naslednike in 29% anketirancev meni, da vodilni le redko vzgajajo svoje 

naslednike.  Večina anketirancev je mnenja, da organizacija ima sistem napredovanja, ki 

omogoča, da najboljši zasedejo najboljše položaje. 23% anketirancev pa je mnenja, da ima 

organizacija le redko sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše 

položaje.  

Raziskava je pokazala, da imajo zaposleni, čeprav ima podjetje vzpostavljen sistem 

nagrajevanja, le redko možnost, da razvijejo kariero. Slednje je povezano z dejstvom, da 

podjetje zaradi obstoječe velikosti nima tako razvejanega sistema delovnih mest, da bi lahko 

znotraj njega zaposleni napredovali z nižje na višjo pozicijo. (Vir: interni anketni vprašalnik, 

povezava slik v prilogi) 

Zadovoljstvo z delovnim okoljem 

Anketiranci so večinoma zadovoljni z delovnim časom. Slaba polovica anketirancev je vedno 

zadovoljna s sodelavci. V večini so anketiranci zadovoljni z medsebojnimi odnosi. 53% 

zaposlenih je na delovnem mestu zadovoljnih. Slaba polovica anketirancev je vedno 

zadovoljnih z vodenjem, vendar je tudi kar 12% anketirancev le redko ali celo nikoli 

zadovoljnih z vodenjem.  41% anketirancev je vedno oz. pogosto zadovoljnih s svojim 

nadrejenim. Zaposleni so pretežno zadovoljni s svojo plačo.  

Zadovoljstvo zaposlenih z delovnim okoljem je relativno visoko. Zaposleni se dobro počutijo 

pri delu s sodelavci, naklonjeni so naravi svojih delovnih mest in delovnemu času. Cenijo 

svojega nadrejenega, včasih pa podvomijo v kakovost vodstvenih metod. S plačo so v večini 

zadovoljni. (Vir: interni anketni vprašalnik, povezava sli v prilogi) 
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7 IZBOLJŠAVE  

Za izboljšanje organizacijske klime mora podjetje Mastnak Boris, s. p. izboljšati notranjo 

komunikacijsko klimo. Slednje pomeni, da je potrebno odpraviti elemente enosmerne 

komunikacije, za katero je značilno ukazovalno vodenje. Dober vodja mora do podrejenih 

gojiti komunikacijo, ki temelji na medsebojnih sporazumih o delovnih ciljih,  potekov 

delovnih procesov in vrstah in stopnji odgovornosti, ki jo bodo posamezni zaposleni sprejeli v 

določenih fazah dela. Na ta način pri zaposlenih izboljšamo občutek, da vodje stimulirajo 

njihovo pripravljenost za prevzem višje ravni odgovornosti. Zaradi jasno dorečenih ciljev 

dobijo zaposleni jasno predstavo o pričakovanjih, ki so povezana z delom. Ker na ta način 

dosežemo uravnotežen sistem pristojnosti posameznikov, se izboljša njihova delovna 

motivacija, kakovost storilnosti, ciljna naravnanost in uspešnost pri delu.  

Redni delovni sestanki so temeljno sredstvo za spodbujanje tovrstne pozitivne komunikacije 

znotraj podjetja. Nadrejeni odgovornost ne le posreduje, ampak jo tudi prevzema, kar pomeni, 

da mora utemeljene pripombe v zvezi s svojim delom sprejemati kot konstruktivno kritiko, ki 

ni izvor nerešljivega konflikta, ampak sredstvo za izboljšavo delovnih procesov. Če nadrejeni 

pozitivno sprejema kritiko zaposlenih, lahko prevzema tudi vlogo tistega, ki zaposlene 

spodbuja k sprejetju večje odgovornosti.  

Večjo odgovornost so zaposleni pripravljeni sprejeti le, če ima podjetje oblikovan dober in 

učinkovit sistem nagrad, pohval in dobronamernih kritik. Pomembno je, da so dobri rezultati, 

ki jih dosegajo zaposleni, opaženi in pohvaljeni, saj zaposleni na ta način dobijo sprotno 

povratno informacijo o kakovosti svojega doseženega dela. Ta sistem je lahko uspešen le, če 

so pohvale v ravnovesju z grajami. Graja mora biti posredovana tako, da nima prizvoka 

osebne ali drugotne žalitve. Torej v obliki konstruktivnih napotkov, ki delavca opozorijo na 

njegove napake in ga hkrati motivirajo, da jih odpravi. Potrebno se je zavedati, da veliko 

vpliva na delovno storilnost zaposlenega nimajo le pohvale v obliki materialnih nagrad, 

temveč da so pogosto veliko vplivnejše nematerialne, verbalne pohvale, saj so pogostejše in v 

celoti gledano, učinkovitejše.  

Volja do prevzema dodatne odgovornosti je v tesni zvezi tako s komunikacijo, tudi sistemom 

pohval in graj. Delavci bodo pripravljeni prevzeti večjo odgovornost, če bodo v podjetju 

natančno zastavljeni cilji, ki jih nadrejeni sprejme v dogovoru z zaposlenimi. Podjetje mora  

dati zaposlenim možnost, da izrekajo predstave o ciljih in metodah, s katerimi se bo cilje 

doseglo. Ne nazadnje jasno dogovorjeni cilji stimulirajo vodje, da se s podrejenimi redno 

pogovarjajo o rezultatih dela, saj so le-ti rezultat tiste dodatne odgovornosti, ki so jo 

posamezni zaposleni sprejeli, da so lahko uveljavljali svoje pobude.  
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Prevzem večje ravni odgovornosti je vedno povezan z rastjo obremenjenosti. Podjetje bo 

pripravljenost zaposlenih po prevzemu večje odgovornosti doseglo le, če bo raven 

obremenjenosti ustrezno (denarno) stimulirana.  Ko podjetje to doseže, lahko trdimo, da je 

uspešnost, ki je vzrok obremenjenosti, vrednotena po dogovorjenih standardih. Na ta način 

znotraj podjetja izboljšamo tudi razmerja med plačami, ki veljajo za najvplivnejšo obliko 

materialnega nagrajevanja dela.  

Ne nazadnje mora podjetje Mastnak Boris, s. p. izboljšati možnosti dodatnega usposabljanja 

in izobraževanja. Na ta način bodo zaposleni vedno ustrezno tehnično podkovani, obvladovali 

pa bodo tudi tiste spretnosti in veščine, zaradi katerih jih podjetje potrebuje, saj ustvarjajo 

njegovo dodano vrednost. Znotraj tega sistema je zelo važno mentorstvo v sklopu katerega 

vodje osebnostno in strokovno vzgajajo »svoje naslednike«. Pripravljenost zaposlenih do 

oblik dodatnega izobraževanja in usposabljanja dosežemo z natančno začrtanim sistemom 

napredovanja. To pomeni, da ima podjetje postavljene kriterije, na podlagi katerih lahko 

zaposleni v skladu s svojimi formalnimi in neformalnimi znanji napredujejo. Na podlagi tega 

rastejo tako strokovno kot tudi duhovno.  

Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da bo za podjetje dobra lahko le tista organizacijska klima, 

ki bo med drugim stimulirala zaupanje med sodelavci, ki sodelujejo, da bi pripomogli k 

dobrobiti celotnega podjetja. Tako postane podjetje organizacija, v kateri se pogovarjamo, da 

bi se drug od drugega učili. Tako se podjetje prelevi v učečo se organizacijo, kjer je vedno 

vzpostavljena komunikacija v obliki povratnih informacij, ki potujejo med posameznimi 

enotami podjetja. 
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8 SKLEP 

Rezultati raziskave so pokazali, da: 

- Teza 1 drži, saj imajo zaposleni zelo dober odnos do kakovosti in se čutijo zanjo odgovorni, 

saj poznajo standarde za doseganje le-te ter se zavedajo, da je kakovost cenjena. Ugotovili 

smo, da podjetje zaposlenim predstavi pomen kakovosti dela in kakovosti izdelkov ter jih 

pouči o novih standardih, ki jih morajo pri svojem delu zaposleni dosegati. 

- Teza 2 drži, saj so zaposleni za delo zelo motivirani ter menijo, da bi jim zato organizacija 

lahko postavila višje zahteve. Zanimiv je podatek, da kljub visoki motiviranosti zaposlenih, 

kar nekaj zaposlenih meni, da bi njihovo opravljeno delo lahko bilo več krat pohvaljeno ter 

nagrajeno. 

- Teza 3 ne drži, saj zaposleni imajo svoje predloge ter pobude, ki so jih pripravljeni izvršiti, 

saj se zavedajo, da je organizacija do napak, ki prihajajo zaradi izboljšav, prijazna. 

Zaposleni menijo, da so v organizaciji potrebne spremembe, pri katerih so pripravljeni 

sodelovati. Sklepamo lahko, da bi organizacija lahko bolj spodbujala svoje zaposlene da 

predlagajo spremembe ter da jih skupaj uresničijo. 

- Teza 4 drži, saj so zaposleni zadovoljni z vodjo in vodenjem, saj so lahko pri svojem delu 

samostojni, a kljub temu menijo, da je včasih prisotno preveč ukazovalno vodenje. Zaradi 

tega lahko sklepamo, da je v podjetju prisotna enosmerna komunikacija, kar bi zaposleni 

radi spremenili. 

- Teza 5 ne drži, saj so zaposleni organizaciji vsekakor zelo pripadni ter ponosni, da so del 

nje. Sklepamo lahko, da organizacija  dobro skrbi za svoje delavce ter strmijo k temu, da se 

zaposleni v podjetju počutijo dobro ter varno. 

- Teza 6 delno drži, delno pa tudi ne, saj anketiranci menijo, da je vodja dober organizator, a 

da kljub temu njihovo delo včasih ni jasno opredeljeno. S tem lahko ugotovimo, da vodja v 

vlogi organiziranja dela v določenih časovnih obdobjih delo dobro organizira, v določenih 

časovnih obdobjih pa zaposleni ne vedo dobro, kaj so njihove odgovornosti ter pristojnosti.  

- Teza 7 ne drži, saj zaposleni menijo, da organizacija nameni premalo časa usposabljanju in 

učenju. Sklepamo lahko, da imajo zaposleni željo po znanju ter učenju novih veščin, kar bi 

morala organizacija izkoristiti ter zaposlenim nuditi izobraževanja, saj so izobraževanja 

delavcev ključnega pomena za dobro delovanje organizacije ter napredovanje v zunanjem 

okolju. 

- Teza 8 ne drži, saj zaposleni poznajo, kaj je poslanstvo podjetja in kakšni so cilji 

organizacije. Ugotovimo lahko, da organizacija nameni čas, da skupaj z zaposlenimi 

določijo cilje, ki jih želijo doseči, tako so zaposleni veliko bolj motivirani za doseganje le 

teh, saj cilje sprejemajo za svoje. Prav tako lahko sklepamo, da ima organizacija dobro 

zastavljeno politiko podjetja, za katero skrbijo tudi zaposleni.  

- Teza 9 ne drži, saj so zaposleni med seboj prijatelji, se cenijo, si zaupajo, pomagajo ter 

rešujejo konflikte. Ob enem je zelo zanimiv podatek, da si zaposleni med seboj ne zaupajo. 
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Ugotovimo lahko, da organizacija dobra skrbi za notranje odnose med zaposlenimi, saj se 

zavedajo, da je to ključnega pomena za kakovost pri delu.  

- Teza 10 ne drži, saj anketiranci menijo, da uspešnost ni zmeraj vrednotena po dogovorjenih 

standardih ter da so včasih premalo stimulirani. Prav tako pa so mnenja, da tudi za slabo 

opravljeno delo ne sledi zmeraj ustrezna kazen. Sklepamo lahko, da organizacija nameni 

veliko časa in pozornosti usklajevanju med plačami med zaposlenimi in na trgu, s čimer so 

zaposleni zadovoljni. Pri tem so v organizaciji pozabili, da imajo pri opravljanju dela in 

motivaciji velik pomen tudi nagrade v primeru doseganja standardov ali graje za 

nekvalitetno opravljeno delo.  

- Teza 11 drži, saj imajo zaposleni dobro komunikacijo in so informirani, kljub temu da imajo 

premalo sestankov. 

- Teza 12 drži le delno, saj imajo zaposleni glede razvoja kariere deljena mnenja. V večini so 

z osebnim razvojem kariere zadovoljni, vendar so nekateri mnenja, da imajo le redke 

možnosti napredovanja. Sklepamo lahko, da organizacija daje možnosti napredovanja samo 

zaposlenim na določenih delovnih mestih ter da vsi zaposleni nimajo enakih možnosti 

razvoja svoje delovne kariere.   

- Iz odgovorov ankete lahko sklepamo, da teza 13 drži, saj so zaposleni v povprečju 

zadovoljnim z delovnim okoljem. Zadovoljni so na delovnem mestu, s sodelavci, z delovnim 

časom, z medsebojnimi odnosi in nadrejenim. Ugotovimo lahko, da se organizacija zaveda 

pomena zadovoljnega delavca ter nameni veliko pozornosti, da se zaposleni v organizaciji 

počutijo dobro ter da so zadovoljni. 

Na podlagi rezultatov, dobljenih z raziskavo, lahko zaključimo, da so zaposleni v povprečju 

zadovoljni z delovnim okoljem podjetja, a kljub temu ima preučevano podjetje relativno 

obsežen manevrski prostor strategij za izboljšanje notranje organizacijske klime, v okviru 

česar velja izpostaviti zlasti možnosti za izboljšanje odnosov med zaposlenimi in vodstvom, 

dvig delovne morale in motivacije, povečanje želje in potrebe zaposlenih za prevzem večje 

odgovornosti pri delu ter podajanju predlogov za spremembe in nenazadnje optimiranje 

delovnih procesov, s pomočjo katerih bo podjetje izboljšalo konkurenčno kakovost svojih 

izdelkov in storitev. Prav tako lahko sklepamo, da se tako zaposleni kot tudi vodstvo podjetja 

zavedajo, kako zadovoljstvo v delovnem okolju in dobra organizacijska klima vplivata na 

uspešno poslovanje podjetja, produktivnost in konkurenčnost. Podjetje povezuje ljudi med 

seboj, vendar so potrebne še določene izboljšave glede samega zaupanja. Podjetje, se mora 

zavedati, da so zaposleni največje premoženje in da je od njih odvisna večina kakovostno 

opravljenega dela. Zaposleni morajo biti za svoje delo primerno nagrajeni in komunikacija 

mora potekati dvosmerno, saj mora vsak posameznik dobiti povratno informacijo s strani 

nadrejenega, saj bo samo tako vedel, ali delo opravlja kvalitetno in je usmerjen na pravo pot. 

Samo zadovoljen delavec je kakovosten delavec.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Uporabljeni anketni vprašalnik 

Priloga 2: Grafi raziskave 



 

 

 



Priloga 1 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, 

kot študentka Fakultete za management Koper vas vljudno prosim, da odgovorite na 

zastavljena vprašanja v anketnem vprašalniku. Vaše odgovore potrebujem za diplomsko 

delo, katerega naslov je Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v izbranem 

podjetju. Prosim vas za iskrene odgovore, da bom s tem lahko zadostila namenu 

diplomskega dela. Anketni vprašalnik je anonimen. 

Obkrožite pravilen odgovor 

1. STAROST: 

- Od 25–30 let 

- Od 30– 35 let 

- Od 35- 40 let 

- Od 40- 45 let 

- Od 45- 50 let 

- Od 50- 55 let 

- Nad 55 let  

 

2. STAŽ V ORGANIZACIJI: 

- Do 2 leti                               

- Od 2- 5 let                       

- Od 5-10 let 

- Od 10-15 let                    

- Od 15-20 let                    

- Nad 20 let  

                      

3. NIVO V ORGANIZACIJ: 

- Delavec v proizvodnji      

- Prodajalec                       

- Montažer 

- Drugo:_____________________ 
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Obkrožite eno izmed številk. 1- Nikoli, 2- Redko, 3- Včasih, 4- Pogosto, 5- Vedno 

ODNOS DO KAKOVOSTI:           

Druge sodelavce obravnavam kot svoje cenjene stranke 1 2 3 4 5 

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

Kakovost dela in količina sta pri nas enako pomembni 1 2 3 4 5 

Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju standardov 
kakovosti 

1 2 3 4 5 

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

MOTIVACIJA IN ZAVZETOST:           

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

1 2 3 4 5 

V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve glede 
delovne uspešnosti 

1 2 3 4 5 

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

V naši organizaciji vodja ceni dobro opravljeno delo 1 2 3 4 5 

Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je 

pohvaljen 
1 2 3 4 5 

INOVATIVNOST IN INICIATIVNOST           

Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti 
sprememb 

1 2 3 4 5 

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

V organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo 
vsi, ne samo vodje 

1 2 3 4 5 

Zaposleni smo pripravljeni prevzet tveganje za uveljavitev 

svojih pobud 
1 2 3 4 5 

Napake med poskušanjem novih načinov dela so v naši 
organizaciji sprejemljive 

1 2 3 4 5 

VODENJE           

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

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

Vodje nas spodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za svoje 
delo  

1 2 3 4 5 

V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vodenje 1 2 3 4 5 

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

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

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

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

Zaposlitev v naši organizaciji je varna oz. zagotovljena 1 2 3 4 5 

Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi poslovnih 
razlogov znižala plača 

1 2 3 4 5 

ORGANIZIRANOST           

Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje pri 
delu 

1 2 3 4 5 

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

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

Odločitve vodje se sprejemajo pravočasno 1 2 3 4 5 

V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno 

uravnotežene na vseh nivojih 
1 2 3 4 5 

STROKOVNA USPOSOBLJENOST IN UČENJE           

Zaposleni se učimo drug od drugega 1 2 3 4 5 

Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro 

opravljanje dela 
1 2 3 4 5 

Sistem usposabljanja je dober 1 2 3 4 5 

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

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

POZNAVANJE POSLANSTVA IN VIZIJE           

Naše organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo- dolgoročni 
razlog obstoja in delovanja 

1 2 3 4 5 

Zaposleni cilje organizacije sprejemajo za svoje 1 2 3 4 5 

Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so realno postavljeni 1 2 3 4 5 

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

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

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

Odnosi med sodelavci so dobri 1 2 3 4 5 

V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa 

tekmujemo 
1 2 3 4 5 

Konflikte rešujemo v skupno korist 1 2 3 4 5 

Ljudje si medsebojno zaupajo 1 2 3 4 5 

NAGRAJEVANJE           

Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in 
standardih 

1 2 3 4 5 

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

Zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj enakovredna ravni 
plač na tržišču 

1 2 3 4 5 

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

stimulirani 
1 2 3 4 5 

Razmerja med plačami zaposlenih v organizaciji  so ustrezna 1 2 3 4 5 

NOTRANJE KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE            

Delovni sestanki so redni  1 2 3 4 5 

V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjajo sproščeno, 
prijateljsko in enakopravno 

1 2 3 4 5 

Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje 

našega dela 
1 2 3 4 5 

Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način 1 2 3 4 5 

O tem kaj se dogaja v drugih enotah dobimo dovolj informacij 1 2 3 4 5 

RAZVOJ KARIERE           

Zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z dosedanjim 

osebnim razvojem 
1 2 3 4 5 

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

Zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za 
napredovanje 

1 2 3 4 5 

Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike 1 2 3 4 5 

Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo 
najboljše položaje 

1 2 3 4 5 
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ZADOVOLJSTVO Z DELOVNIM OKOLJEM           

Zadovoljen sem z delovnim časom 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s sodelavci 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z medsebojnimi odnosi 1 2 3 4 5 

Na delovnem mestu sem zadovoljen 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z vodenjem 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s svojim nadrejenim 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s plačo 1 2 3 4 5 
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GRAFI RAZISKAVE 

Slika 1: Starost zaposlenih 

 

Vir: lastna raziskava 

Slika 2: Staž v organizaciji 

 

Slika 3: Nivo v organizaciji 

      

Vir: Lastna raziskava 
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1.  ODNOS DO KAKOVOSTI  

Slika 4: Sodelavce obravnavam kot cenjene stranke 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 5: Oddelki imajo jasno zastavljene standarde in cilje kakovosti 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 6 Kakovost dela in količina sta pri nas enako pomembni 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 7: Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju standardov kakovosti 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 8: Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost našega dela 

 

Vir: lastna raziskava  

1. MOTIVACIJA IN ZAVZETOST 

Slika 9: V naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu 
zahteva 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 10: V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 11: Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 12: V naši organizaciji vodja ceni dobro opravljeno delo 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 13: Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen 

 

Vir: lastna raziskava  

2. INOVATIVNOST IN INICIATIVNOST 

Slika 14:  Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti sprememb 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 15: Naše izdelke in storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 16: V organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi, ne samo vodje 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 17: Zaposleni smo pripravljeni prevzet tveganje za uveljavitev svojih pobud 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 18: Napake med poskušanjem novih načinov dela so v naši organizaciji 
sprejemljive 

 

Vir: lastna raziskava  
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3.VODENJE 

Slika 19: Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 20: Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 21: Vodje nas spodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo  

 

Vir: lastna raziskava  



Priloga 2 

 

 

Slika 22: V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vodenje 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 23: Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo 

 

Vir: lastna raziskava  

4. PRIPADNOST ORGANIZACIJI 

Slika 24: Zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorimo o njej 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 25: Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 26: Naša organizacija ima velik ugled v okolju 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 27: Zaposlitev v naši organizaciji je varna oz. zagotovljena 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 28: Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi poslovnih razlogov 

znižala plača 

 

Vir: lastna raziskava  

5. ORGANIZIRANOST  

Slika 29: Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje pri delu 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 30: Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski shemi 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 31: V naši organizaciji so zadolžitve jasno opredeljene 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 32: Odločitve vodje se sprejemajo pravočasno 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 33: V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene na 
vseh nivojih 

 

Vir: lastna raziskava  
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6. STROKOVNA USPOSOBLJENOST IN UČENJE  

Slika 34: Zaposleni se učimo drug od drugega 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 35: Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje 

dela 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 36: Sistem usposabljanja je dober 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 37: Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 38: Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo 

 

Vir: lastna raziskava  

7. POZNAVANJE POSLANSTVA IN VIZIJE  

Slika 39: Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo- dolgoročni razlog obstoja 
in delovanja 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 40: Zaposleni cilje organizacije sprejemajo za svoje 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 41: Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so realno postavljeni 

 

Vir: lastna raziskava  

 

Slika 42: Politika in cilji organizacije so jasni vsem zaposlenim 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 43: Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi ostali zaposleni 

 

Vir: lastna raziskava  

8. NOTRANJI ODNOSI 

Slika 44: V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 45: Odnosi med sodelavci so dobri 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 46: V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa tekmujemo 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 47: Konflikte rešujemo v skupno korist 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 48: Ljudje si medsebojno zaupajo 

 

Vir: lastna raziskava  
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9. NAGRAJEVANJE 

 

Slika 49: Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 50: Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oz. kazen 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 51: Zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj enakovredna ravni plač na tržišču 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 52: Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, so tudi ustrezno stimulirani 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 53: Razmerja med plačami zaposlenih v organizaciji so ustrezna 

 

Vir: lastna raziskava  

10. NOTRANJE KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE 

Slika 54: Delovni sestanki so redni 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 55:  V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in 
enakopravno 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 56: Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 57: Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 58: O tem kaj se dogaja v drugih enotah dobimo dovolj informacij  

 

Vir: lastna raziskava  

11. RAZVOJ KARIERE 

Slika 59: Zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 60: Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 61: Zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za napredovanje 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 62: Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 63: Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše 
položaje 

 

Vir: lastna raziskava  
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12. ZADOVOLJSTVO Z DELOVNIM OKOLJEM 

Slika 64 : Zadovoljen sem z delovnim časom 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 65: Zadovoljen sem s sodelavci 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 66: Zadovoljen sem z medsebojnimi odnosi 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 67: Na delovnem mestu sem zadovoljen 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 68: Zadovoljen sem z vodenjem 

 

Vir: lastna raziskava  

Slika 69: Zadovoljen sem s svojim nadrejenim 

 

Vir: lastna raziskava  
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Slika 70: Zadovoljen sem s plačo 

 

Vir: lastna raziskava  


