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POVZETEK 

Na področju medosebnih odnosov se v vsakodnevnem življenju srečujemo vsi, saj vstopamo 
v interakcije z drugimi ljudmi, tako v družinskem kot tudi v poslovnem okolju. Z zaključno 
projektno nalogo z naslovom Medosebni odnosi v družinskem podjetju smo želeli ugotoviti, 
kako medosebni odnosi vplivajo na uspešnost družinskega podjetja, na zadovoljstvo 
zaposlenih ter na njegovo poslovanje. Pri reševanju teh vprašanj smo si pomagali z tujo in 
domačo strokovno literaturo ter z izvedbo anketnega vprašalnika in intervjuja v družinskem 
podjetju Timex AH, d. o. o.. Spoznali smo, da predstavljajo dobri in urejeni medosebni odnosi 
konkurenčno prednost dužinskim podjetjem, ter da so odličen motivator za delo. Poleg tega 
smo ugotovili, da je sprotno reševanje konfliktov ključnega pomena za ohranjanje in nastanek 
dobrih medosebnih odnosov.  

Ključne besede: medosebni odnosi, družinsko podjetje, konflikti, vzroki za konflikte, 
reševanje konfliktov. 

SUMMARY 

Interpersonal relations are our every day contact, we meet people and interact with them 
daily, the same as in personal life as in business life. With our degree work, Interpersonal 
Relations in Family Company, we wanted to research the influence of interpersonal 
relations on successfulness of family business, on employee satisfaction during the work and 
general running of the company. For solving all this matters of question, we used Slovenian 
and also foreign scientific writings, we made a questionnaire for employees and an interview 
for one of the family members working in Timex, AH d. o. o.. Moreover, we became aware of 
interpersonal relation importance for competitiveness  among family businesses, also wanted 
to say, good and settled relations in company were shown as an excellent work motivator. In 
addition, based on our findings, the key for making relations good and also to preserve them  
in this way is solving the conflicts simultaneously. 

Keywords: interpersonal relations, family company, conflicts, causes of conflicts, solving the 
conflicts. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Številni evropski raziskovalci ugotavljajo, da družinska podjetja predstavljajo velik delež v 
strukturi vseh podjetij ali celo prevladajo (Duh 2003). 

V Sloveniji je ta delež okoli 40,7-odstoten, kar pomeni, da je delovanje in ravnanje slovenskih 
podjetij v splošnem bolj usmerjeno k družini, kar je popolnoma razumljivo, saj imamo v 
Sloveniji zaradi prekinjene podjetniške tradicije največ opravka z mikro podjetji, ki še nimajo 
formaliziranega poslovanja (Žaler 2008). 

V razvitem svetu so že vrsto let ena od pomembnejših oblik podjetništva prav družinska 
podjetja, saj predstavljajo močan steber vsakega razvitega gospodarstva. 

Pojem družina in posel velikokrat ne gresta skupaj, zato v družinskih podjetjih prihaja do 
trenj, saj se odnosi, ki nastanejo v družini, prenesejo na poslovno področje oziroma v podjetje 
in obratno. Družinski sistem temelji na čustvih in poudarja lojalnost ter skrb za blaginjo 
družinskih članov, medtem ko poslovni sistem temelji na nalogah in zahteva rezultate. V 
družinskih podjetjih zato velikokrat prihaja do konfliktov in sporov predvsem zaradi 
medosebnih odnosov. Prav mešanica teh dveh sistemov družinskim podjetjem zagotavlja 
bistveno prednost pred navadnimi podjetji. Dejstvo, da je smrtnost družinskih podjetij večja 
od smrtnostni navadnih podjetij, je zaskrbljujoče. Razlogi tičijo v medosebnih odnosih, 
predvsem pomembna so trenja znotraj družine zaradi različnih interesov, prav tako pa 
medgeneracijski konflikti, konflikti iste generacije in vsakodnevni konflikti, ki krojijo 
vodenje družinskega podjetja (Glas in Pšeničny 2000).  

Nobenega podjetja pa si ne moremo predstavljati brez komunikacije, problemov in konfliktov 
(Brajša 1994).  

Zato bo področje, ki ga bomo obravnavali v diplomski nalogi, področje medosebnih odnosov. 
V teoretičnem delu bomo predstavili družino, družinsko podjetje in njegove prednosti ter 
slabosti. Opredelili bomo medosebne odnose in kako le-ti nastajajo ter večjo pozornost 
namenili konfliktom. Posvetili se bomo tudi načinom reševanja konfliktov, saj imajo velik 
vpliv na vzpostavitev dobrih medosebnih odnosov. 

V raziskovalnem delu bomo ugotavljali posledice in vpliv medosebnih odnosov na 
konkretnem praktičnem primeru podjetja Timex AH, d. o. o. Teoretična prepričanja bomo 
skušali podpreti ali jih izpodbiti s praktičnimi. 

Raziskovalni problem obsega celotno podjetje in družino obravnavanega podjetja. Ker se 
bomo v raziskovalnem delu omejili na raziskavo vplivov v enem podjetju, rezultatov ne bo 
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možno v celoti primerjati z drugimi družinskimi podjetji. 

Ob reševanju in ugotavljanju vpliva dobrih ali slabih medosebnih odnosov se zavedamo 
bistvenega pomena urejenosti le-teh. Le na ta način, ko ugotovimo, kje so kritične točke, 
lahko določimo pot za reševanje problemov. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je spoznati, v kolikšni meri oziroma na kakšen način medosebni 
odnosi vplivajo na delovanje in poslovanje družinskega podjetja. Zanima nas, ali so 
medosebni odnosi res najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in 
posledično na uspešnost organizacije. Cilj pa je ugotoviti, kakšne posledice prinesejo slabi 
medosebni odnosi oziroma kakšne so posledice nerazreševanja konfliktov, in predlagati 
rešitve. Ob tem želimo ugotoviti dejansko in čim bolj objektivno stanje obstoječih 
medosebnih odnosov v podjetju, saj bomo na ta način lahko izbrali in predlagali ustrezne 
ukrepe. Menimo, da bomo ob reševanju in ugotavljanju raziskovalnega problema prišli do 
ključnih trditev ter rešitev, ki bodo zanimive tudi za podjetje Timex AH, d. o. o.  

Hipoteze: 
 Uspešnost družinskih podjetij je v veliki meri odvisna od medosebnih odnosov med člani 

družine in ostalimi zaposlenimi v podjetju. 
 Če so odnosi v družini urejeni, so urejeni tudi v podjetju. 
 Če imajo člani družine iste interese, lažje delujejo enotno in lažje vzpostavljajo skupne 

cilje podjetja. 
 Zadovoljstvo zaposlenih je v veliki meri odvisno od dobrih medosebnih odnosov in ne od 

uspešnosti organizacije. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Teoretični del diplomske naloge bo napisan na osnovi prebrane domače in tuje strokovne 
literature. Ker bomo obravnavali medosebne odnose v okviru družinskega podjetja, bo šlo za 
poslovno raziskavo. 

Empirični del bo narejen na podlagi pridobljenega znanja med študijem in na podlagi 
opravljanja strokovne prakse v podjetju. Poleg tega bodo uporabljeni tudi primarni viri 
podatkov na ta način, da bomo pripravili anketni vprašalnik v elektronski obliki, ki ga bomo 
razposlali med zaposlene v podjetju, in skušali ugotoviti dejansko stanje medosebnih odnosov 
ter načinov reševanja konfliktov. Poleg metode anketiranja bomo uporabili tudi metodo 
zbiranja informacij v obliki osebnih stikov z zaposlenimi in opisno-analitično metodo z 
opravljenim intervjujem z zaposlenim, ki je član družine, ter z zaposlenim, ki ni član družine. 
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Podatki in informacije bodo predstavljeni z deskriptivnim pristopom, in sicer v okviru 
naslednjih metod: 
 metoda deskripcije, ki je opredeljena kot postopek opisovanja dejstev, pojavov in 

procesov v ekonomiji; 
 metoda klasifikacije, s katero bodo definirani določeni pojmi; 
 Metoda kompilacije, ki je opredeljena kot postopek povzemanja sklepov in stališč drugih 

avtorjev iz sekundarnih virov. S pomočjo te metode lahko na osnovi številnih povzetih 
spoznanj, stališč in sklepov pridemo do novih samostojnih ter posplošenih sklepov. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da bodo anketiranci na vprašanja odgovarjali vestno in da bodo na ta način 
pridobljeni rezultati realni S tem bomo ugotovili dejansko stanje medosebnih odnosov in lažje 
predlagali rešitve za izboljšanje le-teh.  

Omejitve:  
 pridobljenih rezultatov in analiz anket ne bo možno primerjati z drugimi družinskimi 

podjetji zaradi raznolikosti le-teh; 
 rezultati bodo odraz trenutnega zadovoljstva in stanja medosebnih odnosov; 
 predlogi rešitev bodo namenjeni trenutni problematiki v podjetju; 
 nepripravljenost zaposlenih za sodelovanje. 
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2 DRUŽINSKO PODJETJE 

V opredelitvi družinskega podjetja si avtorji niso enotni. V dosedanjih raziskavah 
znanstvenikom in raziskovalcem še ni uspelo ponuditi enotne definicije družinskega podjetja. 
Obstaja veliko definicij glede opredelitve družinskega podjetja, ki se med seboj razlikujejo, 
predvsem v tem, katere kriterije avtor določi kot najpomembnejše in odločilne. Prav zaradi 
pomanjkanja enotne definicije je težko določiti delež družinskih podjetij. 

Dejstvo, da so družinska podjetja predvsem manjša, obrtniška podjetja, je zmotno, saj na trgu 
poznamo več izjemno uspešnih družinskih podjetij, kot so BMW, Mercedes-Benz, Benetton 
in še mnogo drugih ki niso majhna podjetja. 

2.1 Opredelitev družinskega podjetja 

Družinsko podjetje je podjetje, ki ga kontrolirajo člani ene družine in imajo v njem večinski 
delež, kjer bo lastništvo preneseno na naslednjo generacijo družine, in tisto podjetje, v 
katerega sta vpletena vsaj dva družinska člana in je družina večinski lastnik (Žaler 2008). 

Avtorica Duh (2003) pa opredeljuje družinsko podjetje kot sociološki pojem, ki označuje 
povezanost podjetja in družine z več vidikov (ekonomski, narodnogospodarski in sociološki 
vidik) ter s tem v širšem pomenu upošteva družbene odnose znotraj družine.  

Mnogo avtorjev navaja razlic ̌ne definicije družinskih podjetij, ki se širijo v tri smeri, in sicer 
lastništvo družine, vpletenost družine v podjetje in kriterij prehoda med generacijami ter 
kombinacija teh treh parametrov. Definicije teh avtorjev so navedene v preglednici 1. 

Preglednica 1: Alternativne definicije družinskega podjetja 
Avtor 

LASTNIŠTVO - MENEDŽMENT 
Definicija 

Alcorn (1982) 
 
 
 
Barry (1975) 
 
Barnes & Hershon (1976) 
 
Dyer (1986) 
 
 
Lansberg, Perrow, Rogolsky (1988) 
 
Stern (1986) 
 
 

Profitna organizacija, ki je lahko samostojni 
podjetnik, partnerstvo ali podjetje … Če je del 
delnic v javni lasti, mora družina tudi operativno 
voditi posle. 
Podjetje, ki ga v praksi kontrolirajo člani ene same 
družine. 
Večinski delež je v rokah posameznika ali članov 
iste družine. 
Družinsko podjetje je tisto, pri katerem na odločitve 
glede lastništva in vodenja vplivajo družinski 
odnosi. 
Podjetje, v katerem imajo člani družine večinski 
delež. 
Podjetje, ki ga vodijo in so njegovi lastniki člani 
ene ali dveh družin. 
 



 

5 

VPLETENOST DRUŽINSKIH 
ČLANOV 

 

Beckhard & Dyer (1983) 
 
 
 
Davis (1983) 
 
 
 
PREHOD MED 
GENERACIJAMI 

Podsistemi v družinskem podjetju: (1) podjetje kot 
entiteta, (2) družina kot entiteta, (3) ustanovitelj kot 
entiteta, (4) povezovalni sistem, na primer svet 
direktorjev. 
Gre za interakcijo med dvema organizacijama, in 
sicer med družino in podjetjem, ki postavi osnovne 
značilnosti družinskega podjetja in definira njegovo 
izjemnost. 
 

Churchill & Hatten (1987) 
 
 
 
Ward (1987) 
 
KOMBINIRANE DEFINICIJE 

Kar ponavadi razumemo kot družinsko podjetje je, 
da se zgodi (ali se to predvideva), da bo mlajši 
družinski član prevzel kontrolo nad posli od 
starejšega. 
Podjetje, katerega vodenje in lastništvo bo 
preneseno na naslednjo generacijo družine. 
 

Donnelley (1964) 
 
 
 
Rosenblatt et. al. (1985) 

Podjetje pojmujemo kot družinsko, kadar je zelo 
povezano z najmanj dvema generacijama družine, 
ta povezava pa ima vzajemen vpliv na politiko 
podjetja in na družinske načrte. 
Vsako podjetje, katerega večinski lastnik je ena 
družina, vanj pa sta (ali sta bila) vpletena najmanj 
dva družinska člana. 

Vir: Handler 1989. 

Glede na to, da obstaja toliko različnih definicij družinskega podjetja, lahko sklepamo, da so 
si ta med seboj zelo raznolika in jih medsebojno težko primerjamo. 

2.2 Model treh krogov 

Za lažje razumevanje družinskega podjetja kot celote so avtorji razvijali različne modele. 
Začeli so s primerjavo dveh sistemov, in sicer družine in podjetja, kasneje pa so ta model 
dopolnili s sistemom lastništva oziroma menedžmenta. 

Model predstavlja tri sisteme/podsisteme (podjetje, lastništvo in družina), ki so med seboj 
neodvisni, vendar se ponekod prekrivajo in so soodvisni eden od drugega. Vsak posameznik v 
podjetju spada v enega izmed teh podsistemov. 

Mnogo avtorjev ugotavlja, da je model treh krogov odličen pripomoček pri razumevanju 
medosebnih konfliktov, problemov glede vlog, prioritet in mej v družinskem podjetju. Zaradi 
podrobnega opisa različnih podsistemov pomaga razbiti kompleksne interakcije znotraj 
podjetja. Na ta način olajša razumevanje o tem, kaj se dogaja in zakaj (Duh 2003). Model je 
prikazan na sliki 1. 
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Slika 1: Model treh krogov družinskega podjetja 

Vir: Tagiuri in Davies 1992. 

 

Legenda modela treh krogov po zaporednih številkah: 

 zaposleni družinski člani – lastniki; 
 zaposleni družinski člani, ki nimajo lastništva; 
 nedružinski uslužbenci; 
 nedružinski uslužbenci, lastniki deležev; 
 zunanji vlagatelji; 
 družinski člani, ki niso zaposleni, vendar so lastniki deležev; 
 družinski člani, ki niso vpleteni v posle. 

Razlika med člani družine, ki so zaposleni v podjetju, in med ostalimi zaposleni, ki niso člani 
družine, je v tem, da so člani družine čustveno vpleteni v odnose, ki jih izoblikujejo izven 
podjetja. Ti družinski člani vnašajo vloge in odgovornost v družino ter podjetje istočasno. 
Tako odnosi v enem področju vplivajo na odnose v drugem področju. Prav ta odnos daje 
družinskim podjetjem njihovo enkratnost (Duh 2003). 

2.3 Prednosti družinskega podjetja 

Predanost poslu in družini velja predvsem za tiste podjetnike, ki sami ustanovijo neko 
podjetje in se tudi čustveno navežejo na svoj posel. Verjetno so v ustanovitev podjetja vložili 
veliko časa in je ta trud trajal več let, zato je njihova stvaritev postala njihovo življenje. 
Logično je ta vložen trud pustil močan vpliv tudi v podjetnikovi družini, saj je za uspešno 
delovanje podjetja pripravljen vložiti veliko več energije, kot bi jo sicer v kakšnem drugem 
podjetju. 
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Druga prednost družinskih podjetij je prenašanje znanja iz roda v rod, kar predstavlja tudi 
njihovo konkurenčno prednost. Otroci podjetnikov rastejo skupaj in v podjetju imajo veliko 
prednost pred drugimi zaposlenimi, saj se začnejo učiti in vključevati v delo na višjem nivoju 
znanja kot ostali. 

Pomembna prednost je tudi fleksibilnost v času, delu in denarju, saj za sprejemanje 
pomembnih odločitev niso potrebne dolge razprave kot v drugih podjetjih. To jim daje tudi 
konkurenčno prednost, saj se hitro prilagajajo novim okoliščinam in zahtevam trga. 

Razmišljanje na dolgi rok je v družinskih podjetjih veliko lažje kot v drugih podjetjih. 
Velikokrat imajo takšna podjetja dobro izoblikovane predstave, kje se vidijo čez deset ali 
petnajst let. Takšno strateško planiranje zmanjša možnost tveganja in omogoča lažje 
premagovanje nepredvidljivih težav. 

Stabilna kultura je predvsem izraz dolgoletnega sodelovanja in poslovanja. Vsakemu v 
podjetju je jasno, kako stvari potekajo. Treba pa je paziti, da ta stabilnost ne postane ovira za 
nadaljnji razvoj. 

Hitro sprejemanje odločitev je v današnjem hitrem poslovnem svetu pomembna prednost. Za 
sprejem odločitve in sprememb je potrebno soglasje enega človeka oziroma največ dveh oseb, 
ponavadi tistih, ki so glavni nosilci dejavnosti. 

Zanesljivost in ponos sta si med sabo zelo povezana pojma, ki spremljata družinsko podjetje. 
Zanesljivost si pridobijo s stabilnimi sistemi in poznanstvi, ki jih izoblikujejo v večletnem 
poslovanju in tradiciji. Poslovni partnerji raje poslujejo s stabilnimi podjetji, kjer se tudi 
vodstvo ne menja tako pogosto. Prav ta zanesljivost daje podjetnikom oziroma tistim, ki 
vodijo podjetje, ponos, ki ga družinska podjetja velikokrat uporabijo v marketinške namene 
(Glas in Pšeničny 2000). 

2.4 Slabosti družinskega podjetja 

V družinskih podjetjih je velikokrat prisotna togost, saj se sprememb enostavno bojijo, ker bi 
lahko vznemirile določene sorodnike. V takšnih podjetjih prevladuje predvsem tradicionalen 
način poslovanja, saj so se vzorci obnašanja zakoreninili v posameznike. 

Poslovni izzivi, v katerih se družinska podjetja najmanj znajdejo, so modernizacija zastarelih 
metod vodenja, upravljanje tranzicije in pridobivanje kapitala. Izzivi se začnejo že pri manjših 
vsakodnevnih aktivnostih, kot so trženje, financiranje, prevzem odgovornosti in podobno. 
Izziv jim predstavlja tudi pridobivanje kapitala, saj se bojijo, da bi izgubili upravljavsko 
večino v podjetju, po drugi strani pa bi radi pokazali, da lahko poslovanje podjetja financirajo 
iz družinskih sredstev. 
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Naslednja in najpogostejša slabost družinskih podjetij je problem nasledstva. Tukaj se 
družinski člani največkrat znajdejo v konfliktu zaradi čustvenih vplivov in medosebnega 
rivalstva. Nasledstvo prinaša tudi spremembe v delovnem okolju in vodenju, kar doprinese k 
čustvenim pretresom celotnega podjetja. 

Čustveni vplivi na poslovanje nastanejo predvsem zaradi stika dveh sistemov, ki se težko 
usklajujeta – sistema družine in poslovnega sistema. Prav ta slabost vodi do mnogih 
konfliktov, ki se kažejo tudi v poslovanju podjetja. 

Problem vodstva in legitimnosti nastane takrat, ko se pojavi pomanjkanje pravega vodje. To 
se po navadi zgodi v drugi generaciji družinskega podjetja, ko oče zapusti podjetje več 
sinovom (Glas in Pšeničny 2000). 

2.5 Opredelitev družine in podjetja 

Za razumevanje družinskega podjetja si moramo najprej razložiti pojma družina in podjetje. 

Podjetje pa je definirano kot gospodarska družba oziroma pravna oseba, ki na trgu samostojno 
opravlja pridobitno dejavnost kot izključno dejavnost. Pridobitna dejavnost je opredeljena kot 
storitvena, proizvodna ali transportna dejavnost, ki se na trgu opravlja zaradi pridobivanja 
dobička (Zakon o gospodarskih združbah 2006). 

Družina je opredeljena kot najpomembnejša in najelementarnejša oblika človeške združbe 
(Veliki splošni leksikon 2006).  

Družina je skupina sorodnih ljudi, ki živijo skupaj. V Sloveniji je družina opredeljena kot 
nuklearna družina, torej kot življenjska skupnost staršev in otrok (Duh 2003).  

S sociološkega vidika ločimo naslednje vrste družin (Duh 2003): 
 enoroditeljska družina je družina s samo enim od staršev; 
 razširjena družina je družina, kjer skupaj s starši živijo še otroci s svojimi zakonskimi 

partnerji; 
 ožja družina ali jederna ali dvogeneracijska družina je tista, ki jo sestavljajo otroci in 

starši.  

Za lažji prikaz interakcije teh dveh pojmov si predstavljajmo pojma kot družinski sistem ter 
poslovni sistem. 

Kot smo že omenili, družinski sistem temelji na čustvih in poudarja lojalnost ter skrb za 
blaginjo družinskih članov, medtem ko poslovni sistem temelji na nalogah in zahteva 
rezultate. Prav zaradi teh značilnosti sistemov je zelo pomembno, da se v podjetju in v družini 
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med družinskimi člani točno določijo meje delovanja in obnašanja, zato da ta raznolikost ne 
pripelje do konfliktov oziroma prepirov. Primerjava teh dveh sistemov je prikazana na sliki 2. 

 

Slika 2: Prepletanje družinskega in poslovnega sistema 

Vir: Benson 1990.  

Ko je prekrivanje obeh sistemov v mejah normale, je še možno usmerjati družinsko podjetje, 
ko pa prekrivanje postane preveliko, je lahko to usodno za podjetje in uničujoče za posel 
(Glas in Pšeničny 2000). 
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3 MEDOSEBNI ODNOSI 

Medosebni odnosi se začnejo z obojestranskim spoznavanjem dveh oseb. Pri spoznavanju igra 
veliko vlogo samorazkrivanje, brez katerega odnos ne more nastati. To pomeni, da z drugo 
osebo delimo čustva, reakcije na trenutno situacijo in tudi podatke iz preteklosti. Pomembno 
je, da opišemo tiste vidike, ki se nanašajo na našega partnerja in pojasnjujejo, kako ga mi 
vidimo in doživljamo. S tem pokažemo, da smo iskreni in da smo pripravljeni poslušati 
drugega. Dokazano je, da je samorazkrivanje recipročno. Se pravi, da več kot bomo 
pripravljeni sami povedati o sebi, več bo tudi naš sogovornik povedal o sebi. Vedeti pa 
moramo, da samorazkrivanje vključuje tveganje, da nas bodo drugi zavrnili in mogoče tudi 
prizadeli. Pri oblikovanju medosebnih odnosov je zato zelo pomemben tudi dejavnik ali pogoj 
zaupanja. Poleg samorazkrivanja in zaupanja sta za dobre medosebne odnose potrebna še 
samozavedanje ter sprejemanje samega sebe (Lamovec 1993). 

3.1 Kaj so medosebni odnosi 

Glas (2002) medosebne odnose opredeljuje kot enega najpomembnejših dejavnikov, ki 
vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, na izpolnjevanje delovnih nalog in doseganje ciljev 
organizacije, ter da so pomembni za ustvarjanje in razvoj etike, delovne morale ter za 
humanizacijo ljudi in njihovega dela. 

Poleg tega pa Lamovec (1993) trdi, da so medosebni odnosi zelo pomembni za razvoj 
človekove osebnosti, in sicer tako v čustvenem kot v socialnem ter tudi v intelektualnem 
smislu, saj si na njihovi osnovi ljudje ustvarimo svojo identiteto. Ob predpostavki, da imamo 
urejene oziroma učinkovite medosebne odnose, smo lahko osebno srečni in posledično 
delujemo pozitivno ter uspešno v podjetju. Za navezovanje, razvijanje in ohranjanje 
učinkovitih ter dobrih medsebojnih odnosov je treba obvladati temeljne spretnosti na področju 
medsebojnega poznavanja in zaupanja, komuniciranja, medsebojnega sprejemanja in 
potrjevanja ter konstruktivnega reševanja konfliktov v zvezi z odnosom. 

3.2 Temeljne značilnosti 

Glas (2002) pravi, da medosebni odnosi predstavljajo psihološko ozračje, ki ga ustvarijo 
zaposleni v organizaciji, zato je zelo pomembno, da to ozračje organizacija spremlja in ga po 
potrebi popravlja ter prilagaja trenutnim situacijam. V nadaljevanju bomo opredelili temeljne 
značilnosti. 

Temeljne značilnosti so razdelili na: 
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Priznavanje različnosti 

To pomeni, da se zaposleni zavedajo njihove mesebojne različnosti in raznolikosti. Vsak 
posameznik se razlikuje tako v karakternih, spretnostnih in intelektualnih lastnostih kot še v 
mnogo drugih značilnostih. Pri tem je pomembno, da ima vsak zaposleni pravico, da s svojim 
delom in znanjem prispeva k uspešnejšemu razvoju organizacije. Kljub temu pa je v podjetjih 
še vedno prisoten problem izražanja mnenja podrejenih. Zaradi strahu pred sankcioniranjem 
se tudi v primeru nestrinjanja z nadrejenimi podredijo njihovim idejam, čeprav v resnici 
mislijo drugače. 

Vzajemnost odnosov 

Le-ta predstavlja interakcijo med podrejenimi in nadrejenimi. Pogosta napaka pri odnosih 
med zaposlenimi je ta, da se nadrejeni obnašajo, kot da so več vredni od zaposlenih na nižjih 
nivojih. Podrejeni lahko iz tega razloga navodila in naloge nadrejenih razumejo kot 
poniževanje ter podrejanje oziroma kot opravljanje manj vrednega dela. Da ne nastajajo takšni 
medosebni odnosi, morajo zaposleni v podjetju med seboj sodelovati, se usklajevati, poslušati 
drug drugega in z dobro komunikacijo sprejemati predloge ter odločitve.  

Omogočanje osebnega izražanja 

V sklopu tega ima vsak zaposleni pravico do osebnega izražanja in individualnosti ter lahko s 
svojim neodvisnim razmišljanjem in kreativnostjo pripomore k doseganju interesov 
organizacije. 

Dajanje in sprejemanje povratnih informacij 

Povratna informacija ima pomembno vlogo v medosebnih odnosih, saj omogoča pridobivanje 
mnenj drugih oseb o tem, kaj si mislijo, kaj čutijo in kako vedenja drugih vplivajo nanje ter 
obratno. V nasprotnem primeru medosebni odnosi med zaposlenimi nazadujejo. 

Priznavanje nasprotij 

V vsakem podjetju prihaja do različnih mnenj in nasprotnega mišljenja med nadrejenimi ter 
podrejenimi. V tem primeru je dobro, da podjetje sprejema konflikte in jih za nemoteno 
delovanje sproti rešuje. 
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Priznavanje podobnosti in različnosti v odnosih 

Ljudje so si različni, hkrati pa so si v določenih situacijah zelo podobni. Dobro je, da se te 
različnosti in podobnosti izkoristijo, saj več ljudi več ve. Ponavadi se sprva povežejo ljudje 
oziroma zaposleni, ki najdejo skupne točke oziroma lastnosti. Dejstvo pa je, da se tudi razlike 
in nasprotja privlačijo ter da se s prilagajanjem obeh strani razvijejo dobri medosebni odnosi. 

Preprečevanje dvopomenske situacije 

Predstavlja iskren in jasen pogovor, ki se ujema z dejanji posameznika. Mnogo ljudi se 
pretvarja in lepo govori, v resnici pa razmišlja drugače. Takšen odnos doprinese k 
zapletenemu ozračju med zaposlenimi in preprečuje konstruktivno sodelovanje za skupinsko 
ustvarjanje ter razvoj. 

Odsotnost kakršnega koli izsiljevanja 

Za dobre medosebne odnose je značilno, da ne sme biti nikomur nič vsiljeno. Poslovne in 
delovne naloge morajo biti določene sporazumno z dogovorom, saj le tako zaposleni dosežejo 
medosebno zaupanje in učinkoviteje opravljajo svoje delo. 

Odsotnost nevrotične zlorabe drugega 

Nevrotična zloraba drugih pomeni, da posameznik naloži drugi osebi naloge, ki jih sam ne 
želi narediti zaradi različnih razlogov. Če želimo, da bodo medosebni odnosi dobri, je 
pogubno, če za reševanje lastnih konfliktnih situacij zlorabljamo druge.  

3.3 Dejavniki, ki vplivajo na medosebne odnose 

Novak (2000) pravi, da je za dobre medosebne odnose potrebno zaupanje med zaposlenimi, 
saj je to prvi pogoj za konstruktivno reševanje konflikta in nujen pogoj za razvijanje 
kakršnega koli odnosa. V veliki večini odnosov prva kriza nastane prav zaradi nezmožnosti 
posameznikov, da bi zaupali sebi in drugemu. O zaupanju se govori takrat, kadar ena oseba 
popolnoma verjame v integriteto in osebnost druge osebe. Zaupanje med sodelavci je eden 
izmed najpomembnejših pogojev za uspešno in učinkovito poslovanje podjetja. Ko je stopnja 
zaupanja med sodelavci v podjetju velika, so le-ti do podjetja veliko bolj lojalni, bolje 
opravljajo delo in zadovoljujejo potrebe uporabnikov, stroški dela pa so precej nižji.  

Obdobje, preden začnemo nekomu zaupati, je dolgo več let. Po drugi strani pa lahko zaupanje 
hitro uničimo. Kadar se pričakuje, da druga stran ne bo pripravljena sprejeti naših čustev in 
misli, oziroma kadar se nam zdi, da bi lahko druga stran naše zaupanje zlorabi, takrat nismo 
pripravljeni zaupati. 
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3.4 Vpliv medosebnih odnosov 

3.4.1 Vpliv na zadovoljstvo zaposlenih 

Za zaposlene v podjetju je najpomembnejše dejstvo, da so z delom, delovnimi pogoji in 
odnosi med sodelavci zadovoljni. Večja kot je stopnja zadovoljstva zaposlenih, bolj bodo 
uspešni in učinkoviti pri opravljanju dela, to pa bo doprineslu tudi k večji uspešnosti 
organizacije. Torej vsak ukrep, ki je vezan na zviševanje učinkovitosti in uspešnosti podjetja, 
mora biti prilagojen tako, da ohrani ali celo poveča zadovoljstvo zaposlenih (Mihalič 2008). 

Iz tega lahko sklepamo, da so urejeni medosebni odnosi predpogoj za zadovoljstvo pri delu. 

3.4.2 Vpliv na uspešnost poslovanja 

Organizacija bo torej uspešna samo v primeru, ko bodo zaposleni zadovoljni. Da so zaposleni 
zadovoljni, pa mora biti izpolnjen predpogoj dobrih medosebnih odnosov. To doseže vodstvo 
podjetja, ki dobro sodeluje z zaposlenimi in jim zna prisluhniti. 

Zaradi prepletanja dveh različnih sistemov (družinskega in poslovnega) so dobri družinski 
odnosi osnova za uspešno poslovanje družinskega podjetja (Duh 2003). 

Uspešnost družinskih podjetij je pogojena tudi s stopnjo sposobnosti upravljati naslednjih 
petih dejavnikov: 
 človeški kapital, pod katerim razumemo izkoriščanje znanja in sposobnosti družinskih 

članov, njihovo usklajevanje ter jasno opredelitev njihovih vlog; 
 socialni kapital, h kateremu štejemo sposobnost mreženja družinskih članov in 

sposobnost vzpostavljanja odnosov s posamezniki, ki ta družinski krog tudi dopolnjujejo; 
 prizanesljiv finančni kapital, ki ga imajo družinska podjetja do lastniškega in dolžniškega 

financiranja podjetja; 
 sposobnost preživetja, ki pomeni spodbujanje pripravljenosti družinskih članov pri 

zagotavljanju sredstev ali svojega dela, ko družba to potrebuje, seveda pod ugodnimi 
pogoji; 

 nizki stroški upravljanja, kar pomeni obvladovanje stroškov vodenja in upravljanja. 

V podjetju vsakodnevno prihaja do različnih problemov ali zapletov, ki lahko vplivajo na 
uspešnost delovanja podjetja. Prav zato so medsebojni odnosi v družinskem podjetju zelo 
pomembni, saj le na podlagi nenehne komunikacije in pripravljenosti sodelovanja 
zagotavljamo uspešnost družinskega podjetja. Od posameznika, od vzgoje naslednikov in od 
samega cilja podjetja pa je potem odvisno, na kakšen način bodo medsebojne odnose uredili. 
Prednost manjših podjetij, ki jih vodijo družine, v katerih starši že od samega začetka svoje 
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otroke učijo delati in jih spodbujajo ter nudijo pomoč pri samem delu, se kaže v uspešnosti 
(Pirc 2008). 
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4 KONFLIKTI 

Konflikt je neizogiben del medsebojnih odnosov. Nastane v trenutku, ko pride med osebami 
do različnih interesov in idej ter zaradi nestrinjanja. Beseda konflikt v nas sproži negativna 
čustva, vendar je konflikt tisti, ki nas spodbudi, da določene situacije rešimo. Če bi zanemarili 
konflikte, bi mnoge težave in problemi ostali nerešeni. Torej nam konflikti, še posebej 
konstruktivni konflikti, prinašajo številne pozitivne lastnosti, kot na primer primerjanje 
različnih mnenj, idej, predlogov in strategij. Z razpravo pripomoremo k mirnejšemu ozračju in 
posledično lahko povišamo produktivnost. Spodbujajo nas tudi, da začnemo razmišljati o 
problemih in se zavemo, da jih je treba začeti reševati. Seveda imajo konflikti tudi negativno 
plat. V konfliktnih situacijah izgubimo veliko energije, porabimo veliko časa, predvsem pa 
zmanjšamo medsebojno zaupanje in organizaciji zmanjšamo možnosti za doseganje ciljev 
(Novak 2000). 

Za razumevanje konflikta si poglejmo še nekaj definicij drugih avtorjev: 
 Berlogar (1999) pravi, da konflikt predstavlja nasprotje interesov ljudi ali skupin, ki so 

med sabo soodvisne, naj bo to v družini, podjetju ali družbi. Interesi pa so vedno vezani 
na nosilca interesa (posameznik ali skupina).  

 Možina, Tavčar in Kneževič (1995) opredeljuje konflikt kot nasprotje in navzkrižje 
ciljev, misli in čustev med člani v organizaciji. 

 Lipičnik in Mežnar (1998) menita, da so konflikti posledica boja med različnimi motivi 
ali hotenji. Nastanejo pa takrat, ko nekdo preprečuje, da uresničimo tisto, kar si želimo.  

 S prejšnjo definicijo se strinja tudi avtor Vecchio (2000), ki konflikt opredeljuje kot 
ugotovitev posameznika, da ga nekdo ali nekaj omejuje pri doseganju ciljev.  

Sklepamo lahko, da so konflikti predvsem posledica različnih interesov in cijev med 
posamezniki ali skupino ter zavedanje teh nasprotij. Kot smo že omenili, se konfliktom ne 
moremo izogniti, prav tako jih ne smemo imeti preveč.  

Luthans (1985) trdi, da so konflikti v minimalnem obsegu celo zaželeni.  

Treba je paziti, da v podjetju obstaja ravno prava stopnja konfliktov in da ozračje ni preveč 
napeto. Če konfliktov ni, se to kaže v zdolgočasenosti zaposlenih, če pa jih je preveč, prihaja 
do nezadovoljstva pri delu, odpora do dela in do velike mere stresa. 

4.1 Vzroki za konflikte v podjetju 

Največkrat so vzroki za nastajanje konfliktov v podjetju slabe komunikacijske poti med 
oddelki in nejasnosti na ravneh hierarhične lestvice. Vzroki so lahko še naslednji: 
neučinkovito komuniciranje zaradi različnih stališč, vrednot in prepričanj, zaradi kulturnih 
razlik, zaradi medsebojnih trenj, zaradi nasprotujočih si ciljev itd. (Novak 2000). 
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4.2 Konfliktne situacije 

Zavedati se moramo, da se konflikti pojavljajo povsod, kjer obstajajo medosebni odnosi. 
Bodisi tam, kjer se pojavljata vsaj dve osebi, ali tam, kjer se pojavlja več udeležencev. Do 
konfliktov pride na različne načine, saj se zgodijo ob najrazličnejših situacijah. 

Poznamo več vrst konfliktnih situacij, prav tako poznamo več vrst konfliktov. Poznamo 
stvarne in osebnostne konflikte. Kadar gre za stvarne konflikte, so ti ponavadi konstruktivne 
narave in udeleženci v konfliktu pridobijo več, kot so imeli na začetku. Pri osebnostnem 
konfliktu pa gre večinoma za destruktivni način reševanja. Tovrstne konflikte je veliko težje 
reševati kot stvarne (Novak 2000). 

4.2.1 Družina kot konflikt 

Težave, ki se pojavijo v medsebojnih odnosih v družini, se hitro prenesejo tudi v družinsko 
podjetje. Zelo pomembno je reševanje konfliktov tako v družini kot v podjetju. Če se 
posamezniki niso naučili reševanja konfliktov v družini, je težko verjetno, da jih bodo reševali 
v podjetju. 

Najpogostejši družinski konflikti, ki se prenašajo v podjetje, so konflikti med sorodniki in 
otroci, občutki prizadetosti ter jeze, vstop družinskega člana v podjetje, dva sprta sorodnika v 
podjetju in težavnost dela med družinskimi člani. Vsi ti dejavniki slabšajo medosebne odnose 
in kvarijo dobro vzdušje, ki se posledično prenese tudi na zaposlene, ki niso družinski člani 
(Glas in Pšeničny 2000). 

4.2.2 Generacijski konflikti 

Generacijski konflikti predstavljajo bolj vsakodnevne konflikte, ki nastanejo med dvema 
generacijama ali v isti generaciji. Do teh konfliktov prihaja bolj ali manj zaradi starejše 
generacije, saj na podjetje gledajo kot na izdelek, ki je posledica dolgoletnega garanja. Od 
podjetja se zelo težko ločijo, vendar kljub temu govorijo, da ga bodo zapustili mlajši 
generaciji. To se po navadi ne zgodi in imajo še vedno veliko odločitev v svojih rokah ter 
popoln nadzor nad poslovanjem. Ker je mlajša generacija polna idej in novih ciljev ter želi 
uvesti novosti, velikokrat prihaja do nesoglasij s starejšo generacijo. Ti konflikti pa so lahko 
pomemben dejavnik propada družinskih podjetij. 

Pogost konflikt med dvema generacijama je konflikt med očetom in sinom. Do tega prihaja 
največkrat pri oblastnem očetu, ki skuša uveljaviti svoja pravila, mnenja in metode, medtem 
ko zatira sinovo željo in potrebo po samopotrditvi. Tako se velikokrat zgodi, da se sin umakne 
oziroma ostane v podrejenem položaju in samo čaka, da bo lahko zgrabil svojo priložnost. 
Konflikti, ki se pojavljajo med posamezniki iste generacije, pa so predvsem konflikti med 
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dvema bratoma. To je posledica rivalstva iz mladih let, zato je najbolje, da se za razrešitev 
konflikta odkrito pogovorita o strahovih, skrbeh in razočaranju, ki sta si jih zadala drug 
drugemu. Pomembno je, da si vloge v podjetju razdelita tako, da drug drugega dopolnjujeta in 
imata na ta način priložnost, da se izkažeta (Glas in Pšeničny 2000). 

4.2.3 Problem nasledstva 

Nasledstvo je skoraj v vseh družinskih podjetjih najtrši oreh. Veliko ustanoviteljev podjetij o 
tem sploh ne razmišlja oziroma ne stori ničesar. Zato se pogosto zgodi, da šele smrt prekine 
ustanoviteljevo kariero. Najprimerneje bi bilo, da se naslednika družinskega podjetja izbere in 
izuči ter da se ga ob primernem času postavi na čelo podjetja. Tukaj se pojavi še druga 
dilema, in sicer možnost izbire naslednika. Naslednik je lahko družinski član ali profesionalni 
menedžer, lahko je že zaposlen v podjetju ali pa se lastniki odločijo za prodajo ali likvidacijo 
družinskega podjetja (Glas in Pšeničny 2000). 

Raziskavi o ravnanju slovenskih malih družinskih podjetij potrjuje prav ta problem nasledstva 
in potrebo po posebnih svetovalcih, ki bi takim podjetjem pomagali pri zgodnjem načrtovanju 
prehoda v življenskem ciklu (Glas in Mirtič 2002). 

4.3 Reševanje konfliktov oziroma slabih medosebnih odnosov 

Kot smo že povedali, so v medosebnih odnosih konflikti neizogibni. Medosebni konflikt 
nastane takrat, ko ena oseba otežuje ali onemogoča dejanja druge osebe. Konflikt lahko izvira 
iz več razlogov, bodisi zaradi razlik v ciljih ali načinih uresničevanja ciljev, lahko pa tudi 
zaradi različnih pričakovanj in potreb posameznika. Vsi nerazrešeni konflikti kažejo na 
nezmožnost konstruktivnega reševanja konfliktov (Lamovec 1993). 

Poznamo več strategij reševanja konfliktov, katero bomo izbrali, pa je povsem odvisno od 
posameznika, njegovih osebnostnih značilnosti in izkušenj iz preteklosti. Strategije so 
poimenovane tudi z živalskimi imeni, in sicer glede na to, kakšne značilnosti imajo. Te 
strategije so želva, ki predstavlja umik iz konflikta, morski pes, ki predstavlja prevlado, 
medvedek, ki konflikt izglajuje, lisica, ki dosega kompromis, sova, ki predstavlja soočenje s 
problemom, in prašič, ki konflikte selektivno ignorira (Novak 2000). 

V podjetjih se za reševanje konfliktov poslužujejo različnih tehnik. Kakšno tehniko podjetje 
izbere, pa je odvisno od teže konflikta oziroma od vzroka konflikta. 

Sprotno reševanje konfliktov in slabih medosebnih odnosov nam prinese pozitivne posledice 
in nam pomaga, da se določenega problema bolj zavedamo in na ta način najdemo boljšo 
rešitev. Poleg tega nam konflikti omogočajo nemonotono delo in nam ponudijo priložnost, da 
se v takih situacijah bolje spoznamo in pri tem poglobimo medosebne odnose z drugimi. Ko 
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pa konfliktov ne rešujemo oziroma jih neuspešno rešimo zaradi različnih vzrokov, se pogosto 
ponovijo in kasneje postanejo vir naših frustracij ter sovraštva (Iršič 2007). 

Ko pride do konflikta, je najpomembneje, da se ga najprej zavedamo in ga nato rešujemo. V 
družinskih podjetji najpogosteje konflikte rešujejo družinski člani med seboj, saj so tudi 
največkrat prav njihovi osebni spori vzrok nastalih konfliktov. 

Avtorica Žaler (2008) navaja nekaj primerov, kako se tem prepirom oziroma konfliktom 
izogniti: 
 na prvem mestu morajo biti vedno otroci in družina – potrebnega je veliko komuniciranja 

in medsebojnega spoštovanja, predvsem pa se ne sme prenašati težav iz podjetja v 
družino; 

 vsi člani družine morajo sodelovati in ne tekmovati, saj bodo le na ta način lahko 
konkurenčni; 

 profesionalnost vodenja mora biti vidna predvsem v nepreviligiranosti družinskih članov 
v primerjavi z drugimi zaposlenimi.  

Pri reševanju slabih medosebnih odnosov je treba upoštevati naslednja načela: 
 zaposleni morajo točno vedeti, kaj se od njih pričakuje oziroma kakšne so njihove pravice 

in dolžnosti; 
 ne sme se skrivati, kaj se v podjetju dogaja; 
 interese posameznika in podjetja je treba usklajevati – na ta način bo imel posameznik 

korist z uresničevanjem svojih interesov, podjetje pa s hitrejšim doseganjem cilja; 
 glede kakršnih koli sprememb je treba obvestiti vse zaposlene, in to pravočasno; 
 kdor si zasluži nagrado, jo mora tudi prejeti. 

Postopek reševanja slabih medosebnih odnosov je naslednji: Najprej je treba ugotoviti bistvo 
spora oziroma dejstva in se prepričati, če smo se s težavo v celoti seznanili. Nato sledi faza 
presojanja in odločanja. Tu je treba predvsem paziti na vplive, ki jih bodo določene odločitve 
prinesle tako v poslovanju kot tudi v medosebnih odnosih. Ob sprejetju odločitve se ukrepa. 
Smiselno je premisliti, ali je pri tem ukrepu potrebna tuja pomoč ali celo ustrezen organ. Po 
opravljen ukrepu pa opravimo še kontrolo rezultatov (Glas 2002). 
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5 RAZISKAVA MEDOSEBNIH ODNOSOV V DRUŽINSKEM PODJETJU TIMEX 
AH, D. O. O.  

5.1 Opis podjetja 

Preglednica 2: Izkaznica podjetja Timex AH, d. o. o. 

Naziv: Timex AH, d. o. o. 
Naslov: Ulica Vinka Vodopivca 28, Kromberk 
Poštna številka in kraj: 5000 Nova Gorica 
Občina: Nova Gorica 
Telefon: (05) 33-57-100 
Mobilni telefon: 041/626-063 
Faks: (05) 33-33-400 
E-pošta: info@timex.si 
Spletna stran: www.timex.si 
Lastniki: Aljoša Humar 
Direktor: Ana Humar 
Matična številka podjetja: 5298008000 
ID številka za DDV ali davčna številka podjetja: SI 61714216 
Šifra glavne dejavnosti podjetja: 25.210 
Šifra dejavnosti, s katero ustvarite največ prometa: 25.210 
Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2010: 11 

Vir: Timex AH, d. o. o. 2006. 

Timex AH, d. o. o., deluje že od leta 1989 kot družinsko podjetje, kasneje pa je se je iz leta v 
leto večalo. Na trgu so prisotni že več kot dvajset let in v tem času so izvedli številne montaže 
na večjih objektih in v individualnih stanovanjih ter hišah. Specificirani so na področju 
razvoja in proizvodnje jeklenih kotlov Ekona, nadaljnja specializacija pa bo šla v razvoj in 
prodajo toplotnih črpalk. 

Glavna dejavnost podjetja Timex AH, d. o. o., je proizvodnja jeklenih kotlov za centralno 
ogrevanje, toplotnih črpalk, bojlerjev in montaža vseh vrst instalacij. Zastopajo pa tudi 
svetovno priznane proizvajalce plinskih kotlov in gorilcev. V lasti imajo tudi veleprodajno 
trgovino z instalacijskimi materiali, ki dopolnjuje glavno dejavnost in zaokrožuje celovito 
storitev na področju izvedbe sistemov centralnega ogrevanja. 

Vizija podjetja je postati vodilni proizvajalci jeklenih kotlov ter toplotnih črpalk voda – voda 
na slovenskem trgu, ki bodo prilagojene potrebam vsakega posameznika in bodo omogočale 
maksimalno izkoriščanje vložene energije.  

Poslanstvo podjetja je povečati osveščenost med ciljnimi kupci glede porabe alternativnih 
virov energije. Želijo postati svetovalec pri odločanju o nakupu toplotnih črpalk in prodajalec 
končnim kupcem ter postati sinonim za kakovost in strokovnost.  
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Kot najbolj dolgoročna in trajna usmeritev Timex AH, d. o. o., so smotri, ki so jih sprejeli vsi 
zaposleni: 
 stalna in zmerna rast podjetja;  
 stalen razvoj novih izdelkov, tehnik in tehnologij ter stalna vlaganja v posodobitev;  
 produktivnost in skrb za kakovost proizvodov in storitev; 
 stalna rast prodaje in zadovoljstvo kupcev;  
 zanesljiva delovna mesta, varnost in zdravje zaposlenih;  
 kompetentnost kadrov – skrb za izobraževanje in osebnostni razvoj zaposlenih; 
 poštenje in odnos med zaposlenimi;  
 kakovost in skrb za okolje.  

Strateški cilj podjetja je aktivno razvijanje toplotne črpalke TAR voda – voda, v kar bo 
usmerjena energija vodstva podjetja in projektne skupine.   

Glavni cilj je doseganje visoke stopnje zaupanja ciljnih kupcev, ki bodo poleg nakupa 
toplotne črpalke redno koristili servis in druge storitve podjetja, kar bo zaokrožilo celoten 
prodajni program podjetja.  

Glede na trende v panogi in vse večje zavedanje prebivalcev (končnih kupcev) o nujnosti ter 
potrebnosti energetske varčnosti bo podjetje prevzemalo vodilni položaj na Primorskem in 
povečevalo svoj tržni delež v Sloveniji ter EU, predvsem v sektorju gospodinjstev.  

Preglednica 3: SWOT analiza podjetja Timex AH, d. o. o. 

Prednosti: Slabosti: 
 izkušnje iz tujine;  
 lasten razvoj;  
 priznani strokovnjaki – sodelavci;  
 proizvodnja in montaža (servis); 
 razdelana strategijo delovanja (ima svoje 

stranke); 
 strokovno znanje. 

 

 premajhno podjetje, da bi lahko dobro 
delovalo na tržišču; 

 premajhna standardizacija;  
 premalo oseb, ki bi lahko neprestano 

delovale »na terenu«;  
 razvoj predstavlja velik strošek 

podjetja (nima kapitala); 
 vsa odgovornost je skoncentrirana na 

direktorja in lastnika podjetja. 

Priložnosti: Nevarnosti: 
 draženje fosilnih goriv;  
 osveščenost potencialnih kupcev; 
 subvencije države za nakupe 

energetsko varčnih naprav.  

 bistvene klimatske spremembe 
(otoplitve ozračja); 

 krepitev konkurence;  
 padec kupne moči prebivalcev.  

Vir: Timex AH, d. o. o., 2006. 
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5.2 Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika 

Že na samem začetku izdelave diplomske naloge smo se odločili, da bomo izvedli anketni 
vprašalnik, s pomočjo katerega bomo prišli do hitrih odgovorov. Proučili smo, kako se 
anketni vprašalnik pripravi, kakšne vprašalnike sploh poznamo in kako zastaviti pravilna 
vprašanja, ki nudijo tudi jasne odgovore. Tako smo na podlagi teh pravil pripravili vprašalnik, 
da smo lahko z uporabo obkroževanja ponujenih odgovorov in z lestvico trditev prišli do 
želenih informacij. 

Anketiranje smo izvedli prek internetnega vprašalnika dne 4. 8. 2011. Za metodo anketiranja 
smo se odločili zato, ker smo v najkrajšem možnem času dobili potrebne informacije. Podatke 
smo potem računalniško obdelali s pomočjo deskriptivne metode. Vprašalnik je bil poslan 7 
anketirancem. Vrnjenih in pravilno izpolnjenih smo dobili vseh 7 vprašalnikov. 

Z metodo anketiranja smo najprej želeli ugotoviti nekaj demografskih značilnosti 
anketirancev, kot so spol, starost, delovna doba in izobrazba. Na ta način smo pridobili 
okvirno sliko strukture podjetja za lažje kasnejše razumevanje odnosov med zaposlenimi. Z 
anketnim vprašalnikom smo nato podrobneje ugotavljali elemente, ki sestavljajo medosebne 
odnose, in sicer komunikacijo med zaposlenimi, notranje odnose med njimi, njihovo 
motivacijo za delo ter organizacijsko klimo. Na ta način smo pridobili mnenja zaposlenih 
glede trenutnega stanja na področju medosebnih odnosov. Ker pa je naš cilj predlagati rešitve 
za ugotovljene nesporazume in konflikte, smo v zadnjem delu vprašalnika zastavili nekaj 
vprašanj glede pojavljanja konfliktov in načina reševanja le-teh. Tako smo na konkretnih 
primerih, ki so posledica ne razreševanja konfliktov oziroma izogibanja, predlagali rešitve. 
Odgovori anketirancev na ta vprašanja so podrobneje obrazloženi in grafično prikazani v 
nadaljevanju diplomske naloge. 

5.2.1    Demografske značilnosti anketirancev 

Spol 

Na anketni vprašalnik o medosebnih odnosih v podjetju je odgovarjalo pet moških, ki 
predstavljajo 71 % vseh anketirancev, medtem ko je nasprotni spol predstavljalo le 29 % 
anketirancev, kar pomeni dve ženski. To je razvidno iz slike 3. Glede na to, da je glavna 
dejavnost podjetja moške stroke, je bilo pričakovati, da je v podjetju zaposlen večji odstotek 
moških kot žensk. 
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Slika 3: Grafični prikaz spola anketirancev 

Starost 

Ob ugotavljanju starostne strukture smo ugotovili, da je starost zaposlenih precej raznolika. 
Slika 4 prikazuje starostno strukturo zaposlenih. Najmanj je zaposlenih, starih med 26. in 30. 
letom (14 %), največ pa je zaposlenih, starih med 31. in 40. letom (29 %) ter starih 40 let in 
več (29 %).  

 

Slika 4: Grafični prikaz starostne strukture anketirancev 

Stopnja izobrazbe 

Iz grafa na sliki 5 je razvidno, da ima kar 72 % vseh zaposlenih končano srednjo šolo, 
medtem ko ima le eden končano osnovno šolo ter le eden univerzitetno izobrazbo. 
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Slika 5: Grafični prikaz izobrazbe anketirancev 

Število let delovne dobe v podjetju Timex AH, d. o. o. 

Grafični prikaz delovne dobe zaposlenih je prikazan na sliki 6 in potrjuje raznolikost starostne 
strukture anketirancev. Iz slike 6 je razvidno, da je 28 % anketirancev v podjetju zaposlenih 
do pet let, kar 29 % jih je v podjetju zaposlenih do deset let, enak odstotek predstavljajo 
zaposleni do 15 let. Najmanjši odstotek, tj. 14 %, predstavlja posameznik z najdaljšo delovno 
dobo, ki znaša kar 15 let in več.  

 

Slika 6: Grafični prikaz delovne dobe anketirancev 

5.2.1 Komunikacija med zaposlenimi  

S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, kako poteka komunikacija med zaposlenimi, na kakšen 
način potekajo sestanki in kakšni so informacijski kanali ter tokovi. Kako so anketiranci 
odgovorili na ta vprašanja, je razvidno iz preglednice 4 in iz grafičnega prikaza na sliki 7. 
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Preglednica 4: Notranja komunikacija 

Stopnja strinjanja s trditvijo1 1 2 3 4 5 
Zaposleni se med seboj pogovarjamo sproščeno, 
enakopravno in na prijateljski ravni. 0 % 0 % 0 % 86 % 14 % 
Vodstvo posreduje zaposlenim informacije na 
razumljiv način. 0 % 0 % 0 % 86 % 14 % 
Delovni sestanki so organizirani redno in 
učinkovito. 0 % 43 % 14 % 43 % 0 % 

Na sestankih odpravljamo nastale težave. 0 % 29 % 29 % 14 % 29 % 
O ključnih spremembah v podjetju smo zaposleni 
pravočasno obveščeni. 0 % 0 % 0 % 71 % 29 % 
Zaposleni smo pogosto v zadregi pri posredovanju 
pomembnih informacij nadrejenim. 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Na podlagi rezultatov ankete smo ugotovili, da komunikacija poteka sproščeno, enakopravno 
in na prijateljski ravni. To je potrdilo 86 % anketirancev s strinjanjem z navedeno trditvijo. 
Enak odstotek velja tudi za dejstvo, da vodstvo posreduje informacije na jasen in razumljiv 
način. Prav tako se je 71 % anketirancev strinjalo, da so o ključnih spremembah pravočasno 
obveščeni. Padec strinjanja se z 43 % nestrinjanja kaže v nerednih in neučinkovitih sestankih. 
Samo 14 % anketirancev pa se strinja, da se nastale težave na sestankih odpravijo. Iz tega 
lahko sklepamo, da komunikacija v podjetju poteka sproščeno in urejeno, vendar pa si z dobro 
komunikacijo ne pomagajo pri reševanju in izpostavljanju ključnih težav, ki nastajajo med 
poslovanjem podjetja. 

 

Slika 7: Grafični prikaz komunikacije med zaposlenimi 

                                                
1 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – niti da niti ne; 4 – se strinjam; 5 – zelo se strinjam. 
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5.2.2 Notranji odnosi med zaposlenimi 

Želeli smo ugotoviti, kakšni so odnosi med zaposlenimi, ali si zaupajo, ali cenijo delo drug 
drugega in ali sodelujejo med sabo. Rezultati so prikazani v preglednici 5 in na sliki 8. 

Preglednica 5: Notranji odnosi 

Stopnja strinjanja s trditvijo2 1 2 3 4 5 
Odnosi med zaposlenimi zelo vplivajo na kakovost 
in rezultate dela. 0 % 0 % 0 % 29 % 71 % 
Zaposleni zaupamo nadrejenim in vodstvu. 0 % 0 % 14 % 43 % 43 % 
Zaposleni cenimo delo svojih sodelavcev. 0 % 0 % 0 % 43 % 57 % 
Zaposleni med seboj sodelujemo in ne tekmujemo. 0 % 14 % 14 % 0 % 71 % 
Nadrejeni se redno pogovarjajo z zaposlenimi o delu 
in rezultatih dela. 0 % 0 % 43 % 43 % 14 % 
Odgovornost in pooblastila zaposlenih v 
organizaciji so uravnotežena 14 % 29 % 29 % 14 % 14 % 

Kot je razvidno iz slike 8, so anketni rezultati pokazali, da so notranji medosebni odnosi 
urejeni, saj se kar 71 % anketirancev strinja z vplivom medosebnih odnosov na kakovost in 
rezultate dela. Kar 43 % je izkazalo svoje zaupanje nadrejenim in vodstvu ter pokazalo, da 
cenijo delo svojih sodelavcev. 71 % anketirancev se strinja, da med seboj sodelujejo in ne 
tekmujejo. Problem se pojavi pri trditvi, da se nadrejeni redno pogovarjajo z zaposlenimi o 
delu in rezultatih dela, saj se le 14 % zaposlenih s to trditvijo strinja. Poseben rezultat 
razdelitve odstotkov strinjanja s trditvijo se pojavi pri zadnji trditvi glede uravnoteženosti 
dveh dejavnikov, in sicer odgovornosti in pooblastil. Odstotni delež je enakomerno razdeljen 
po celotni lestvici strinjanja, tako da gre pri tem vprašanju bolj za subjektivno mnenje kot pa 
za dejansko stanje.  

                                                
2 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – niti da niti ne; 4 – se strinjam; 5 – zelo se strinjam.  
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Slika 8: Grafični prikaz medosebnih odnosov med zaposlenimi 

5.2.3 Motiviranost zaposlenih 

S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, kakšna je motiviranost zaposlenih za delo, če so 
svojemu delu zvesti in kako so oziroma če sploh so pohvaljeni za dobro opravljeno delo. 
Motiviranost je opredeljena v preglednici 6 in grafično prikazana na sliki 9. 

Preglednica 6: Motiviranost  

Stopnja strinjanja s trditvijo3 1 2 3 4 5 
Delo je zanimivo in ni dolgočasno. 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 
Dobri delovni rezultati so hitro opaženi in 
pohvaljeni. 0 % 0 % 14 % 29 % 57 % 
Zaposleni smo pripravljeni na dodaten napor, kadar 
je to potrebno. 0 % 0 % 0 % 57 % 43 % 
Zaposleni smo zavzeti za svoje delo. 0 % 0 % 0 % 57 % 43 % 

Iz slike 9 lahko razberemo najjasnejši rezultat iz trditve, da je zaposlenim delo zanimivo, saj 
se s tem dejstvom strinjajo vsi zaposleni (100 %). Kar 57 % anketirancev je priznalo, da so 
delovni rezultati hitro opaženi in jih nadrejeni tudi pohvalijo. Prav zato je kar 57 % zaposlenih 
pripravljenih tudi na dodaten napor. Enak odstotek strinjanja se kaže v zavzetosti zaposlenih 

                                                
3 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – niti da niti ne; 4 – se strinjam; 5 – zelo se strinjam.  
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za delo. Iz tega lahko razberemo visoko motiviranost in pripravljenost zaposlenih za delo. 
Torej je motiviranost zaposlenih za delo v podjetju Timex AH, d. o. o., na zelo visoki ravni. 

 

Slika 9: Grafični prikaz motiviranosti zaposlenih 

5.2.4 Organizacijska klima podjetja 

S sklopom vprašanj organizacijske klime smo želeli izvedeti, kakšna je kultura v podjetju, 
kakšna je odprtost podjetja za svobodno izražanje mnenj, dvomov in drugačnih misli, kar je 
prikazano v preglednici 7 in na sliki 10. 

Preglednica 7: Organizacijska klima 

Stopnja strinjanja s trditvijo4 1 2 3 4 5 
Poslovodstvo si prizadeva za nenehen stik z 
zaposlenimi. 0 % 0 % 0 % 71 % 29 % 
Nadrejeni vedno priznajo svoje napake, če jih 
storijo. 0 % 0 % 57 % 14 % 29 % 
V podjetju lahko svobodno izrazimo svoje mnenje, 
dvome, drugačne misli. 0 % 0 % 43 % 14 % 43 % 
Kultura v našem podjetju spodbuja zaposlene k 
boljšemu delu. 29 % 0 % 57 % 14 % 0 % 

Slika 10 kaže kar 71-odstotno strinjanje anketirancev s prizadevnostjo poslovodstva za 
nenehen stik z zaposlenimi. 57 % anketirancev se ne more opredeliti pri priznavanju napak, ki 
so jih storili nadrejeni. Z 43-odstotnim strinjanjem se kaže svoboda izražanja mnenj, dvomov 

                                                
4 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – niti da niti ne; 4 – se strinjam; 5 – zelo se strinjam. 
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in drugačnih misli v podjetju. Anketiranci se glede trditve, v kolikšni meri kultura spodbuja 
zaposlene k boljšemu delu, ne morejo jasno opredeliti, saj se jih 57 % s tem niti strinja niti ne 
strinja. 

 

Slika 10: Grafični prikaz organizacijske klime v podjetju 

5.2.5 Konflikti 

Pogostost zaznavanja konfliktov kaže slika 11, kar 71 % anketirancev je odgovorilo, da le-te 
zaznavajo tedensko. 14 % se jih je strinjalo, da jih zaznavajo dnevno, prav tako jih 15 % 
zaznava mesečno. Iz tega lahko sklepamo, da so v podjetju prisotni predvsem tedenski 
konflikti. 

  

Slika 11: Grafični prikaz pogostosti zaznavanja konfliktov 

 



 

29 

Med katerimi zaposlenimi se pojavljajo konflikti kaže slika 12. Največji odstotek 
anketirancev v podjetju zaznava, da se konflikti največkrat pojavljajo med družinskimi člani, 
kar se kaže v 71 %. Poleg konfliktov med družinskimi člani se pojavljajo tudi konflikti med 
njimi in ostalimi zaposlenimi, vendar v manjšem obsegu (29 %). Takšen rezultat je bil 
pričakovan. S tem smo tudi potrdili dejstvo, da so dobri medosebni odnosi med družinskimi 
člani, ki so zaposleni v podjetju, predpogoj za zadovoljstvo ostalih zaposlenih v podjetju. 
Zaradi teh nesoglasij in konfliktov se takšna klima širi na celotno podjetje ter ovira njegovo 
poslovanje.  

 

Slika 12: Grafični prikaz pojavljanja konfliktov 

Najpogostejše vzroke za konflikte kaže slika 13. Kar 44 % anketirancev se strinja, da je 
največji vzrok nastajanja konfliktov razlika med cilji družinskih članov in cilji ostalih 
zaposlenih. 31 % anketirancev se strinja, da je nadurno delo tudi eden najpogostejših vzrokov 
za nastanek konfliktov. V manjšem odstotku so prisotni tudi konflikti zaradi pomankanja 
komuniciranja med zaposlenimi (12 %), zaradi slabega razumevanja problemov podjetja 
(6 %) in zaradi prenizke plače (6 %). 

  

Slika 13: Grafični prikaz vzrokov nastajanja konfliktov 
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Najpogostejše načine reševanja konfliktov kaže slika 14. Najpogostejši način reševanja 
konfliktov je izogibanje s kar 43 %. Poleg tega se 29 % anketirancev strinja, da najpogosteje 
rešujejo konflikte s pogovorom. 28 % pa se jih strinja s trditvijo, da za reševanje konflikta ne 
naredijo ničesar. Iz rezultatov lahko razberemo raznolikost odgovorov, saj so načini reševanja 
konfliktov odvisni od posameznika in so anketiranci podajali njihove osebne načine reševanja 
konfliktov. 

  

Slika 14: Grafični prikaz najpogostejših načinov reševanja konfliktov 

5.3 Predstavitev intervjuja 

Poleg anketnega vprašalnika smo zaradi majhnega števila zaposlenih izvedli tudi intervju z 
enim zaposlenim, ki je član družine, in z zaposlenim, ki ni član družine. Na ta način smo 
pridobili bolj primerljive odgovore in natančnejše odgovore v primerjavi z anketnim 
vprašalnikom, ki je imel vprašanja zaprtega tipa. V intervjuju smo jim zastavili naslednja 
vprašanja: 
 Kako bi opredelili medosebne odnose v vašem podjetju? 
 Kakšni so najpogostejši komunikacijski problemi in kako bi jih odpravili?  
 Kako se kaže organizacijska klima? 
 Ali osebni prepiri med družinskimi člani vplivajo na odnose v delovnem okolju? 

Zaradi lažjega pisanja bomo zaposlenega, ki je član družine, imenovali s črko D, zaposlenega, 
ki ni član družine, pa s črko N. Na vprašanja intervjuja sta posameznika odgovorila tako: 
 Oseba D je odnos med zaposlenimi predstavila kot prijateljski odnos. Zaposleni med 

seboj sodelujejo in si pomagajo. Oseba D je povedala tudi, da si zaposleni zaupajo in da 
ni zaznati zavidanja med njimi. Tudi vodstvo skuša obravnavati zaposlene na enak način, 
torej brez razlikovanj. Vodstvo si prizadeva enakomerno razporediti odgovornosti in 
pooblastila zaposlenih. Tudi oseba N je medosebne odnose opredelila kot dobre prav 
zaradi medsebojne pomoči, ki si jo med seboj nudijo ne samo pri poslovnih težavah, 
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temveč tudi pri osebnih. Izpostavila pa je svoja opažanja o nesoglasjih zaradi 
neenakomerne razporeditve delovnih nalog in odgovornosti. 

 Na vprašanje o najpogostejših komunikacijskih problemih je oseba D odgovorila, da ne 
vidi posebnih težav pri komuniciranju med zaposlenimi. Problem se pojavi, kadar je treba 
dogovore izvesti, pa se le-ti ne izvršijo zaradi pomanjkanja časa. Dobra komunikacija se 
kaže tudi pri posredovanju informacij tako nadrejenih kot podrejenih. Za preprečitev teh 
težav je oseba D predlagala več sestankov in več časa, namenjenega le-tem. Oseba N 
prav tako kot oseba D poudarja, da ni večjih težav v komunikaciji in da je ta na zelo 
prijateljski ravni. Izpostavila je, da so velikokrat zaradi pomanjkanja sestankov zaposleni, 
ki niso člani družine, zadnji obveščeni o dogovorih in spremembah, o katerih se člani 
družine pogovorijo kar doma. Vendar so o ključnih spremebah v podjetju pravočasno 
obveščeni. Oseba N je predlagala, da naj bo udeležba vseh zaposlenih na sestankih 
obvezna, saj bo le na ta način hkrati dosežen neposreden kontakt z vsemi zaposlenimi in 
le tako bodo vsi istočasno obveščeni o spremembah ter odločitvah. 

 Oseba D pravi, da je organizacijska klima urejena, vendar se zaposleni, ki so družinski 
člani, premalokrat opravičijo eden drugemu za storjene napake, medtem ko se drugim 
zaposlenim vedno. Pogostokrat si zaposleni, ki so člani družine, medsebojno nalagajo več 
dela. Oseba N pa je izpostavila, da zaposleni ne vedo točno, kakšna klima velja, in sicer 
zaradi raznolikosti v vedenju zaposlenih, ki so člani družine. Zaradi majhnega števila 
zaposlenih se pogosto prilagodijo situaciji. 

 Oseba D razlaga, da so osebni prepiri med zaposlenimi, ki so člani družine, velikokrat 
vzrok slabega vzdušja v podjetju, in se zaveda, da bi morali osebne probleme reševati 
doma. Zaveda se tudi, da je treba nesoglasja in konflikte sprotni reševati. Oseba N se 
strinja, da osebni prepiri vplivajo na odnose v delovnem okolju, vendar se nesoglasja med 
zaposlenimi, ki so člani družine, redkokdaj pojavijo, tako da so skoraj zanemarljivi. 

5.4 Predlogi za rešitve 

Po ugotovitvi problemov podjetja Timex AH, d. o. o., navajamo predloge za rešitev le-teh in 
so podani v preglednici 8. Pri reševanju problemov je pomembno, da se vodje čim bolj 
zavzamejo in problem aktivno ter sistematično rešijo. Vodilni morajo biti dober zgled 
zaposlenim in med njimi vzpostaviti čim boljšo komunikacijo ter sodelovanje. Na ta način pri 
zaposlenih dosežejo večje zaupanje, ki jim pomaga pri produktivnejšem reševanju problemov. 
Za podjetje je dobro, da neprestano skrbi za dobre medosebne odnose in da načrtuje njihov 
proces, ki je usmerjen v doseganje strateških ciljev.  
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Preglednica 8: Predlogi za rešitve problemov 

Problem: Rešitve: 
Problem pri komunikaciji: 
delovni sestanki niso 
organizirani redno in 
učinkovito, prav tako nastalih 
težav ne odpravljajo. 

 več organiziranih tedenskih sestankov, kjer se 
sistematično in bolj učinkovito rešuje nastale težave; 

 zahteva po povratni informaciji vedno in povsod; 
 kritike sprejemamo dobronamerno kot pobudo za 

izboljšanje rezultatov. 
Problem pri medosebnih 
odnosih:  
odgovornost in pooblastila 
zaposlenih niso uravnotežena; 
neredni pogovori nadrejenih z 
zaposlenimi. 

 jasna opredelitev odgovornosti in pooblastil 
zaposlenih; 

 večje zaupanje med zaposlenimi in krepitev 
prijateljskih odnosov; 

 ohranjati spoštljiv odnos do vseh zaposlenih; 

Problem motiviranja: 
 

 truditi se postati najboljši v tistem, kar delamo; 
 nagraditev in pohvala dobrega dela; 
 spodbujanja sodelavcev in pomoč pri delu. 

Problem organizacijske klime: 
slabo opredeljena kultura 
podjetja; ni jasnih temeljev; 
preponosni vodje. 
 

 boljša opredelitev kulture podjetja vsem zaposlenim; 
 vsi zaposleni morajo prevzeti odgovornost za svoja 

dejanja in se za napake opravičiti; 
 pri delu ne dovoljujemo preobremenjevanja z deli in 

nalogami; 
 delamo v skupno dobro celotne organizacije. 

Problem reševanja konfliktov: 
preveč konfliktov in izogibanje 
reševanja le-teh. 

 pogovori o nastalih problemih; 
 družinski člani naj konflikte znotraj družine rešujejo 

doma in ne v podjetju; 
 sprotno reševanje konfliktov; 
 ne zahtevamo vedno svoj prav. 
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6 SKLEP 

V diplomski nalogi smo obravnavali medosebne odnose v družinskem podjetju. Ugotavljali 
smo, kaj je družinsko podjetje, kakšne so njegove predosti in slabosti, kakšni so medosebni 
odnosi ter s kakšnimi konflikti se srečujejo. Z izvedbo anketnega vprašalnika in intervjuja 
smo ugotavljali dejansko stanje medosebnih odnosov na primeru podjetja Timex AH, d. o. o. 
Želeli smo ugotoviti vpliv medosebnih odnosov na poslovanje družinskega podjetja in na 
zadovoljstvo zaposlenih. Z opravljeno analizo smo potrdili oziroma ovrgli hipoteze, ki smo 
jih predstavili na začetku diplomske naloge. 

Na podlagi anketnih rezultatov lahko prvo hipotezo o vplivu medosebnih odnosov na 
uspešnost družinskih podjetij potrdimo, saj se je večinski del zaposlenih strinjal s trditvijo, da 
odnosi med zaposlenimi zelo vplivajo na kakovost in rezultate dela. 

Prav tako smo potrdili drugo hipotezo, da so odnosi v družini urejeni, če so urejeni tudi v 
podjetju. Ugotovili smo, da ima družina močan vpliv na poslovanje podjetja in da urejeni 
družinski odnosi močno vplivajo na organizacijsko klimo ter na delovanje podjetja. Iz 
intervjuja je razvidno, da družinski člani sami potrjujejo vpliv njihovih problemov na počutje 
ostalih zaposlenih. 

Hipotezo o pomembnosti skupnih interesov in ciljev za lažje ter enotno delovanje lahko 
potrdimo, saj je glede na rezultate ankete o najpogostejšem nastajanju konfliktov izpostavljen 
prav ta problem o raznolikosti ciljev. Za doseganje skupnih ciljev in posledično za uspešnejše 
poslovanje morajo imeti vsi zaposleni enotne cilje in želje. 

Potrjujemo hipotezo o zadovoljstvu zaposlenih v primeru dobrih medosebnih odnosov. Tudi 
avtorica Mihalič (2008) v literaturi navaja, da le z dobrimi delovnimi pogoji in medosebnimi 
odnosi dosežemo zadovoljstvo zaposlenih, ki posledično pripomorejo k uspešnejši 
organizaciji. Na splošno je znano, da zadovoljni zaposleni doprinesejo k bolj učinkovitemu 
delu. Za zadovoljstvo zaposlenih pa niso dovolj le urejeni medosebni odnosi, pač pa morajo 
le-ti vedeti, kaj se od njih pričakuje, kakšne so njihove naloge in pravice. Vsak mora za dobro 
opravljeno delo prejeti tudi zasluženo nagrado oziroma pohvalo, drugače zmanjšamo 
motiviranost za delo. 

Glede na rezultate, pridobljene z anketnim vprašalnikom, bi bilo zanimivo izbrati dejavnik, ki 
je izstopal s slabimi ocenami, in ga zastaviti kot problem za naslednjo raziskavo. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 
Spoštovani!  
 
Moje ime je Nika Paljk in sem študentka zaključnega letnika fakultete za Management v 
Kopru. V okviru diplomske naloge z naslovom Medosebni odnosi v družinskem podjetju 
opravljam raziskavo o medosebnih odnosih med zaposlenimi v podjetju Timex AH, d. o. o. 
Prosim vas, da mi namenite nekaj vašega dragocenega časa in odgovorite na vprašanja po 
vaših najboljših močeh ter seveda kar se da iskreno. 
Anketa je anonimna, vaše odgovore bom uporabila izključno pri izdelavi analize diplomske 
naloge. 
 

Za vašo pomoč se vam že vnaprej zahvaljujem!  

 

NAVODILA: Prosim, da na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite črko pred odgovorom ali 
številko ob odgovoru. 

 
Spol:   
a) moški  
b) ženski 
 
Starost:  
a) do 25 let   
b) 26–30 let  
c) 31–40 let  
č) 41 let in več 

 
Stopnja izobrazbe:  
a) osnovna šola  
b) srednja šola  
c) višja šola  
č) visoka šola  
d) univerzitetna ali več 
 
Število let delovne dobe v podjetju Timex AH, d. o. o.:  
a) do 5 let  
b) do 10 let  
c) do 15 let  
č) do 15 let in več 
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Kakšna je komunikacija? Obkrožite stopnjo strinjanja s trditvijo, pri čemer pomeni         
1 – sploh se ne strinjam, 5 – zelo se strinjam. 
 1 2 3 4 5 
 Zaposleni se med seboj pogovarjamo sproščeno, enakopravno in na 

prijateljski ravni.      

 Vodstvo posreduje zaposlenim informacije na razumljiv način.      
 Delovni sestanki so organizirani redno in učinkovito.      
 Na sestankih odpravljamo nastale težave.      
 O ključnih spremembah v podjetju smo zaposleni pravočasno 

obveščeni.      

 Zaposleni smo pogosto v zadregi pri posredovanju pomembnih 
informacij nadrejenim.      

 
Kakšni so notranji odnosi med zaposlenimi? Obkrožite stopnjo strinjanja s trditvijo, pri 
čemer pomeni 1 – sploh se ne strinjam, 5 – zelo se strinjam. 
 1 2 3 4 5 
 Odnosi med zaposlenimi zelo vplivajo na kakovost in rezultate dela.      
 Zaposleni zaupamo nadrejenim in vodstvu.      
 Zaposleni cenimo delo svojih sodelavcev.      
 Zaposleni med seboj sodelujemo in ne tekmujemo.      
 Nadrejeni se redno pogovarjajo z zaposlenimi o delu in rezultatih dela.      
 Odgovornost in pooblastila zaposlenih v organizaciji so uravnotežena.      
 
Kakšna je motiviranost? Obkrožite stopnjo strinjanja s trditvijo, pri čemer pomeni           
1 – sploh se ne strinjam, 5 – zelo se strinjam. 
 1 2 3 4 5 
 Delo je zanimivo in ni dolgočasno.      
 Dobri delovni rezultati so hitro opaženi in pohvaljeni.      
 Zaposleni smo pripravljeni na dodaten napor, kadar je to potrebno.      
 Zaposleni smo zavzeti za svoje delo.      
 
Kakšna je organizacijska klima? Obkrožite stopnjo strinjanja s trditvijo, pri čemer 
pomeni 1 – sploh se ne strinjam, 5 – zelo se strinjam. 
 1 2 3 4 5 
 Poslovodstvo si prizadeva za nenehen stik z zaposlenimi.      
 Nadrejeni vedno priznajo svoje napake, če jih storijo.      
 V podjetju lahko svobodno izrazimo svoje mnenje, dvome, drugačne 

misli.      

 Kultura v našem podjetju spodbuja zaposlene k boljšemu delu.      
 
Kako pogosto zaznate prisotnost konfliktov znotraj vašega podjetja?  
a) dnevno  
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b) tedensko  
c) mesečno 
č) letno  
d) nikoli 
 
Konflikti se največkrat pojavljajo:  
a) med zaposlenimi na istih položajih  
b) med zaposlenimi v različnih oddelkih  
c) med družinskimi člani  
č) med družinskimi člani in drugimi zaposlenimi  
d) individualni konflikti  
 
Kateri je najpogostejši vzrok za nastanek konfliktov? Možnih je več odgovorov. 
a) premajhno spoštovanje in upoštevanje posameznika 
b) pomanjkanja informacij med zaposlenimi 
c) pomanjkanje komuniciranja med zaposlenimi 
č) razlike med cilji družinskih članov in zaposlenimi 
d) nesodelovanje družinskih članov in zaposlenih 
e) tekmovalnost med družinskimi člani in zaposlenimi 
f) preobremenjenost z delom 
g) premajhna pripadnost podjetju 
h) slabe delovne razmere 
i) slabo razumevanje problemov podjetja 
j) prenizka plača 
k) nadurno delo 
 
Kateri je najpogostejši način reševanja konfliktov? 
a) s pogovorom  
b) ko konflikt rešuje tretja oseba 
c) se ne naredi ničesar 
č) i izogibanjem 
d) rešujejo jih družinski člani 

 

 
 
Najlepša hvala za odgovore in namenjen čas. 


