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POVZETEK  

Dobra organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih sta zelo pomembna dejavnika za 

vsako uspešno organizacijo. Zadovoljni zaposleni so predpogoj za naraščajočo 

produktivnost, kakovost proizvodov in storitev ter ugled podjetja. V diplomski nalogi 

sem preučila organizacijsko klimo in njen vpliv na zadovoljstvo in pripadnost 

zaposlenih podjetju ter njeno povezanost z učinkovitostjo poslovanja podjetja. S 

pomočjo projekta SiOK je predstavljena organizacijska klima v Skupini Petrol kot tudi 

v Poslovni enoti Celje. Organizacijske klime se v Skupini Petrol kakor tudi v Poslovni 

enoti Celje dobro zavedajo, na kar kažejo tudi povprečni oz. nadpovprečni rezultati 

raziskave. Rezultati proučevanja organizacijske klime v Skupini Petrol so pokazali, da 

so najslabše ocenjene kategorije razvoj kariere, nagrajevanje, notranje komuniciranje in 

informiranje. Na podlagi ugotovitev so podani predlogi za izboljšave obstoječe 

organizacijske klime.  

Ključne besede: organizacijska klima, organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, 

organizacija 

SUMMARY  

The good organisational atmosphere and the employees' satisfaction are very important 

factors for any successful enterprise. Satisfied employees are the fundamental 

requirement for the increasing productivity, for the quality of products and services, and 

for the high reputation of the enterprise. In this diploma thesis we investigated the 

organisational atmosphere in regard to its impact upon the employees' satisfaction and 

their affiliation to the organisation, and in regard to its influence upon the business 

efficiency. The organisational atmosphere in the Petrol Group and also in the Division 

Celje was presented using the SiOK project. In both organisations they are very much 

aware of the significance of the organisational atmosphere, which is evident from 

average and above-average results of our research. The results indicate that the lowest 

valued categories are: carrier development, rewarding, internal communication and 

informing. Based to our conclusions the suggestions were given for the improvements 

of the existent organisational atmosphere. 

Key words: organizational climate, organizational culture, employees satisfaction, 

organization 

UDK: 331.103.12(043.2) 
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

V diplomski nalogi obravnavamo položaj organizacijske klime in njen vpliv 

oziroma povezave z drugimi pomembnimi elementi organizacije. Pomembna elementa 

organizacijske klime sta predvsem zadovoljstvo zaposlenih in njihova pripadnost 

podjetju. Gre za popolno soodvisnost teh elementov – vsaka dejavnost, sprememba ali 

vedenje se neposredno odrazi na klimi (vzdušju) v organizaciji in obratno, vsaka 

sprememba klime povzroči spremembe na omenjenih področjih. Prav zato je sprotno 

preučevanje, analiziranje in načrtno upravljanje organizacijske klime bistvenega 

pomena tako za organizacijo kot ustanovo in tudi za zaposlene. 

Skozi zgodovinska obdobja različni avtorji opredeljujejo organizacijsko klimo kot 

značilnosti organiziranosti podjetja. 

Von Haller Gilmer (1969) klimo tako opredeljuje kot značilnosti, po katerih se 

organizacija oziroma podjetje loči od drugih. Klima po njegovem vpliva tudi na vedenje 

ljudi v organizaciji.  

Jurman (1981) organizacijsko klimo poimenuje socialna klima, s tem izrazom pa 

ponazarja odnose med zaposlenimi v organizaciji, ki so lahko pozitivni ali negativni. V 

prvem primeru se oblikuje ugodno in prijateljsko vzdušje, v katerem se ljudje dobro 

razumejo in so zadovoljni s svojim delom. Če pa so odnosi negativni, sta posledici tega 

napeto vzdušje in nezadovoljstvo. 

Organizacijsko klimo Lipovec (1987) enači s pojmoma organizacijsko ozračje 

oziroma atmosfera, izraz pa po njegovem predstavlja uravnovešene, zdrave 

organizacijske razmere, v katerih lahko ljudje delajo s samospoštovanjem in imajo 

odprte možnosti za osebni razvoj. Delovno ozračje označuje kot stanje složnosti in 

zdravja v organizirani združbi, tako da člani (zaposleni) splošne razmere presojajo kot 

ugodne.  

Klimo v medsebojnem sodelovanju ustvarjajo tako posamezne osebnostne 

značilnosti zaposlenih kot njihove delovne zahteve, zato so lahko organizacijske klime v 

podjetjih zelo različne, meni Lipičnik (1998a). Tovrstno ozračje, kot še dodaja avtor, je 

posledica različnih znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega 

in ožjega okolja. Slednje vpliva na vedenje ljudi in uporabo njihovih zmožnosti. 

Neal, West in Patterson (2000) opisujejo organizacijsko klimo kot percepcijo – 

zaznavo, kako zaposleni dojemajo lastno združbo, svoje možnosti in pogoje dela. 

Lastnosti združbe posamezniki zaznavajo v okviru lastnih vrednot.  

Po mnenju Erjavškove (2003) je organizacijska klima v organizacijah odvisna od 

stališč zaposlenih o lastnem delu, organiziranosti dela, nagrad, načinu vodenja, 

medsebojnih odnosov, počutja v podjetju ter interesov in želja zaposlenih glede 

njihovega dela, kariere in izobraževanja. Po mnenju avtorja organizacijska klima 
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predstavlja močno silo, ki določa obnašanje posameznika in skupine v organizaciji, je 

neoprijemljiva, a vseprisotna. Lahko prežema celotno organizacijo ali pa se nanaša na 

zunanje okolje (Erjavšek 2003).  

Definicij organizacijske klime je še precej več, vsem pa je skupno, da temeljijo na 

psiholoških dejavnikih oziroma stanjih odnosov med ljudmi znotraj organizacije. Ti so 

odvisni od notranjih in zunanjih vplivov na delovanje podjetja. Organizacijska klima 

nikakor ni zanemarljiv element poslovanja podjetja oziroma organizacije, čeprav na to 

mnogi vodilni pozabljajo, saj ima precejšen vpliv ne le na zaposlene, njihovo motivacijo 

in storilnost, ampak posledično tudi na uspešnost poslovanja celotnega podjetja in 

njegov ugled v javnosti. 

Filozofija podjetja je odvisna od družbene kulture, predvsem pa od nazorov in 

vrednot družbe. 

Organizacijska klima je definirana kot zaznavanje vseh tistih vidikov delovnega 

okolja (dogodki, postopki, pravila, odnosi itd.), ki so članom organizacije psihološko 

smiselni oziroma pomembni (Meško Štok 2009). 

Redno spremljanje (merjenje) organizacijske klime je ena najpomembnejših analiz, 

saj nam omogoča zgodnje odkrivanje potencialnih izzivov v organizaciji. Na osnovi 

tega ugotavljamo stanje organizacijske klime in (ne)zadovoljstvo zaposlenih v 

posamezni organizaciji. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je celovito predstaviti oziroma preučiti organizacijsko 

kulturo v skupini Petrol, d. d, Ljubljana, poslovni enoti Celje, njen vpliv in soodvisnost 

z nekaterimi dejavniki – zadovoljstvom zaposlenih pri delu, njihovo pripadnostjo 

podjetju ter boljšim poslovanjem celotnega podjetja, preučiti teoretična izhodišča in 

zasnove organizacijske klime (vzdušja) med zaposlenimi v podjetju, jih primerjati z 

dejanskim stanjem oziroma klimo v skupini Petrol, d. d., Ljubljana, poslovni enoti 

Celje, in na tej osnovi podati predloge za določene izboljšave oziroma spremembe za 

povečanje uspešnosti ter učinkovitosti delovanja skupine Petrol, d. d., Ljubljana, 

poslovne enote Celje. 

Cilji so: 

 preučiti teoretična izhodišča, zasnovo organizacijske klime na splošno; 

 ugotoviti obstoječe stanje v obravnavani organizaciji, da lahko vplivamo na 

organizacijsko kulturo; 

 ugotoviti sistem vrednot in prepričanj, ki jih člani organizacije prepoznavajo 

kot pomembne; 
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 ugotoviti vpliv organizacijske kulture na organizacijsko klimo med 

zaposlenimi v obravnavanem podjetju, na njihovo zadovoljstvo z delom in 

pripadnost organizaciji. 

1.3 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V nalogi bomo uporabili deskriptivno (opisno) metodo, metodo klasifikacije ter 

komparativno (primerjalno) metodo. Prvi del naloge je povsem teoretičen, sledi pa mu 

praktičen del, ki temelji na raziskavah organizacijske klime v podjetju.  

Z udeleženci, vključenimi v raziskavo, bomo izvedli anketo, s katero bomo ocenili 

kazalnike (zadovoljstvo z delom, pripadnost podjetju). 

Anketo smo izvedli v času od 20. avgusta do 20. oktobra 2009. Vzorec 

udeležencev, vključenih v raziskavo, bo predvidoma zajemal 1000 ljudi. Na osnovi 

teoretičnih izhodišč, pregledane in preučene literature različnih avtorjev ter rezultatov 

izvedene ankete bomo podali ugotovitve in predloge za izboljšave v obravnavani 

organizaciji. 

Predpostavljamo, da obstaja povezanost organizacijske klime z zadovoljstvom 

zaposlenih pri delu in njihovo pripadnostjo podjetju. Postavili smo si naslednje 

predpostavke: 

 organizacijska klima vpliva na (ne)zadovoljstvo zaposlenih pri delu; 

 pozitivna organizacijska klima vpliva na večjo pripadnost zaposlenih 

organizaciji, v kateri delujejo; 

 s pomočjo različnih ukrepov je mogoče vzpostaviti spodbudno (uspešno in 

učinkovito) organizacijsko klimo; 

 spodbudna organizacijska klima posredno vpliva tudi na boljše poslovanje 

celotnega podjetja. 

Omejitve pri obravnavanju omenjene tematike so zlasti v pomanjkanju zadovoljivih 

pisnih virov (zlasti internih), pa tudi omejen izbor splošne literature, ki obravnava 

organizacijsko klimo oziroma vzdušje. Drug vidik omejitev se nanaša na zanesljivost 

podatkov, ki so nam na voljo (postopki izvajanja raziskav, pristranskost izvajalcev, 

različnost vrednot in stališč anketirancev, tipičnost izbranega vzorca ipd.). 
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2 ORGANIZACIJSKA KLIMA  

Organizacijska klima na splošno predstavlja t. i. organizacijsko razpoloženje ali 

vzdušje v podjetju. To se odraža v načinu delovanja organizacije, v splošnem vzdušju, v 

načinu vedenja posameznikov (zaposlenih) v organizaciji ipd. To vzdušje je prisotno 

prav v vsakem podjetju in je vpeto v vse procese, zato pomembno vpliva ne le 

navznoter (na potek procesov, izvajanje postopkov, delo zaposlenih ...), ampak tudi 

navzven (na kazalnike uspeha, zunanje deležnike itd.). Velja pa tudi obratno: na splošno 

organizacijsko razpoloženje vplivajo zaposleni, zunanji deležniki, uspešnost podjetja 

itd. 

2.1 Opredelitev pojma organizacijska klima 

Mihaličeva (2007) organizacijsko klimo opredeljuje kot t. i. psihološko izgradnjo 

sistema, ki določa trenutne lastnosti organizacije. Preko percepcije (zaznavanja) sistema 

jo izražajo njegovi pripadniki. Vsebuje mehke razsežnosti osebnosti poslovnega sistema 

in posameznikov. Temeljne elemente organizacijske klime v podjetju, ki vključuje 

razsežnosti zadovoljstva, zavesti, počutja, medsebojnih odnosov, samostojnosti, 

sodelovanja, solidarnosti, zavzetosti, pripadnosti, motiviranosti ipd., ponazarja slika 2.1. 

Slika 2.1 Temeljni elementi celostnega sistema organizacijske klime v 

organizaciji 

 

Vir: Mihalič 2007, 7. 

Mihaličeva obenem priporoča oziroma opozarja, da je »organizacijska klima kot 

psihološka izgradnja sistema nekaj najbolj krhkega v celotni organizaciji in zato zahteva 

posebno previdnost. Razvoj želene organizacijske klime je namreč izjemno dolgotrajen 

proces, medtem ko lahko ustvarjeno klimo le z eno napačno odločitvijo zelo hitro 

porušimo.« (Mihalič 2007, 8) 

 interakcije z ljudmi 

zadovoljstvo 

lojalnost / pripadnost 

počutje pri delu 

avtonomnost 

zavest ljudi 

solidarnost 

klima organizacije 

sodelovanje 
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Drugi avtorji organizacijsko klimo opredeljujejo kot značilnosti, po katerih se 

organizacija loči od drugih in ki vplivajo na vedenje ljudi v njej (von Haller Gilmer 

1969 v Mihalič 2007). Istočasno pa ravno vedenje ljudi najbolj vpliva na organizacijsko 

klimo. Na klimo se namreč odzivamo in je celoten kontekst delovnega vrveža, še dodaja 

(von Haller Gilmer 1969 v Mihalič 2007).  

Organizacijska klima je po mnenju Jonesa in Bearleyja (1996 v Mihalič 2007) tako 

imenovani psihološki mehurček, ki obkroža delo in temelji na ustvarjeni pristranski 

predstavi o organizaciji, na kar pa vplivajo procesi, viri, kultura, strukture, kapital ipd. 

V tem okviru je klima stranski izdelek delovanja organizacijske strukture in njenih 

elementov, obenem pa določa oziroma opredeljuje tudi njeno učinkovitost. 

Osnovni namen organizacijske klime je po mnenju Mihaličeve (2007) celostni 

razvoj in usmerjanje celotnega poslovnega sistema ter njegovih članov v želeno smer. 

Slednje je pri tem vedno oblikovano na osnovi preteklega stanja in izkušenj, danih 

možnosti in je tudi skupno dogovorjeno. 

Lipičnik (1998b) je organizacijsko klimo označil kot ozračje v organizaciji, ki je 

posledica različnih znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega 

in ožjega okolja, ki vplivajo na vedenje ljudi in uporabo njihovih zmožnosti. Tako so 

nekateri ljudje zadovoljni s svojim delovnim mestom iz enakih razlogov, zaradi katerih 

drugi izražajo nezadovoljstvo.  

Benjamin Schneider (1990) kot eden najpomembnejših raziskovalcev 

organizacijske klime v tujini meni, da gre za zaznavanje dogodkov, postopkov, procedur 

in odnosov v organizaciji. Poimenoval jih je rutine, nagrajeno vedenje zaposlenih pa 

nagrade. Rutine in nagrade sporočajo zaposlenim, kaj je v njihovem podjetju cenjeno. 

Nova organizacijska klima, kot jo imenujejo nekateri avtorji in predstavlja 

univerzalni model, je značilna za dobo ekonomije znanja. Vzpodbuja vsesplošno 

odličnost (tako podjetja kot zaposlenih) in obenem krepi rast, razvoj in splošen 

napredek poslovnega sistema, spodbuja k stalnemu izboljševanju sistema, procesov in 

postopkov, podpira demokratične načine komuniciranja, spodbuja inovativnost 

zaposlenih itd.  

Organizacijska klima je način vedenja ljudi in zaznavanje medsebojnih odnosov. 

Če so odnosi med zaposlenimi pozitivni, se lahko oblikuje ustvarjalno vzdušje. Če so 

ljudje zadovoljni s svojim delom, to pozitivno vpliva tako na uspešnost in razvoj 

posameznikov kot tudi na celotno organizacijo. Nasprotno lahko negativna klima v 

podjetju ljudem škoduje. 

Organizacijsko klimo ustvarjajo vsi zaposleni v podjetju – vsi skupaj in vsak 

posebej (Kavčič 1994, 91).  

Adizes (1996) je mnenja, da organizacijska klima pomembno vpliva na uspešnost 

poslovanja organizacije. Ljudje, ki skupaj delajo in med katerimi vlada vzdušje 

vzajemnega zaupanja in spoštovanja, bodo dosegli dobre rezultate, njihova storilnost pa 
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bo bistveno višja. To prinaša podjetju ugled, ki se kaže v pozitivnem poslovanju in 

dobičku.  

2.1.1 Razlike med organizacijsko kulturo in organizacijsko klimo 

Organizacijsko klimo najtesneje povezujemo z organizacijsko kulturo. Področje 

upravljanja z organizacijsko kulturo in klimo je interdisciplinarno – oba pojma namreč 

področno sodita v sklop organizacijske in managerske teorije ter sociologije, razvojno 

pa prvenstveno izvirata iz organizacijske psihologije (Mihalič 2007).  

Glede na to, da sta tako organizacijska kultura kot klima zelo pomemben element 

socialnega kapitala vsakega podjetja, ju (zlasti v sodobnih proučevanjih) pogosto 

analizirajo tudi znotraj področja managementa socialnega kapitala in managementa 

človeškega kapitala – v širšem kontekstu sodobnih teorij managementa umskega 

kapitala (Mihalič 2007). 

Temeljne razlike med obema pojmoma prikazuje tabela 2.1.  

Tabela 2.1 Prikaz najpomembnejših razlik med organizacijsko kulturo in klimo 

Organizacijska kultura Organizacijska klima 

 globalna usmerjenost  lokalna usmerjenost 

 višja stopnja trajnosti in trdnosti  začasnost in nižja stopnja trdnosti 

 usmerjenost v preteklost  usmerjenost v sedanjost 

 slabša prepoznavnost in manjša vidnost  dobra prepoznavnost in večja vidnost 

 razvoj skozi daljša časovna obdobja  razvoj v trenutnem obdobju 

 višja raven abstrakcije pojma  nižja raven abstrakcije pojma 

 vezanost na strateško raven  vezanost na taktično in operativno raven 

 sistemski pomen  procesni pomen 

 počasno spreminjanje  hitro spreminjanje 

 zelo izrazit vpliv kulture na klimo  malo manj izrazit vpliv klime na kulturo 

 globok konstrukt  zgolj odsev stanja v prostoru in času 

 zelo zahtevno upravljanje  dokaj enostavno upravljanje 

 večja teoretična usmerjenost proučevanja  večja empirična usmerjenost proučevanja 

 prevlada kakovostne metodologije  prevlada kvantitativne metodologije 

 ustvarjanje preko globalnega sodelovanja  ustvarjanje preko postopkov in procesov 

Vir: Mihalič 2007, 10–11. 

Razlike bi lahko razdelili v tri večje sklope (Mihalič 2007):  

 integracijske razlike; 

 razlike v pomenu in 

 razlike v lastnostih obeh pojmov. 
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Integracijska različnost kulture in klime –  

kultura in klima sta povezani z različnimi skupinami elementov poslovnega 

sistema. Kultura je bolj povezana s strateškimi, globalnimi in sistemskimi elementi, 

klima pa z operativnimi in procesnimi elementi. Tako tudi posamezni elementi različno 

vplivajo na kulturo in klimo. Različnost elementov, s katerimi sta kultura in klima 

povezani v praksi tipičnega poslovnega sistema, prikazujeta sliki 2.2 in 2.3. 

Slika 2.2 Elementi poslovnega sistema, s katerimi se združuje organizacijska 

kultura 

 

Vir: Mihalič 2007, 11. 

Organizacijska kultura je tesneje povezana s strategijo, z vizijo, razvojem, s 

strateškimi cilji, z umskim kapitalom, s trdnostjo, splošno rastjo, z organiziranostjo, s 

finančnim kapitalom in z globalnim sodelovanjem organizacije. 
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Slika 2.3 Elementi poslovnega sistema, s katerimi se združuje organizacijska 

klima 

 

Vir: Mihalič 2007, 12. 

Pri organizacijski klimi pa gre za medsebojno povezanost s procesi, postopki, 

politiko, kratkoročnimi cilji, z notranjim okoljem, s sestavo zaposlenih, z 

operacionalizacijo in načini poslovanja organizacije. 

Mihaličeva (2007) ob tem poudarja, da je, ne glede na vezanost kulture na makro in 

vezanost klime na mikro okolje podjetja, kultura posledično pomembnejša od klime. 

»Za vsako organizacijo sta tako kultura kot klima enakega pomena in razvoju obeh 

moramo posvetiti enako pozornost, saj v nasprotnem primeru naši rezultati ne bodo 

optimalni,« še dodaja avtorica (Mihalič 2007, 12). 

Razlike v pomenu kulture in klime – 

gre za razlike v splošnem pomenu in pomenu v poslovni praksi. Skupni pomen 

organizacijske kulture je: 

 globoko utemeljen odraz sistema; 

 povezovanje ključnih elementov organizacije; 

 visoka raven abstrakcije pojma v organizaciji; 

 umeščenost nad organizacijsko klimo; 

 visoka stopnja inkluzivnosti (vključenosti) ključnih dejavnikov uspešnosti; 

 trdno utemeljen konstrukt in 

 zasnovanost na trajnejših dogajanjih. 
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Pomen organizacijske klime pa je: 

 začasno utemeljen odraz trenutnega stanja procesov; 

 povezovanje t. i. mehkih elementov organizacije; 

 nizka raven abstrakcije pojma v organizaciji; 

 umeščenost pod organizacijsko kulturo; 

 visoka stopnja kontekstualnosti sodobnih dejavnikov učinkovitosti; 

 izražanje in odsevnost stanja kulture v organizaciji ter 

 zasnovanost na trenutnih dogajanjih. 

Razlike v lastnostih kulture in klime –  

vplivajo tudi na možnosti njunega upravljanja. »Manjša kompleksnost lastnosti 

klime nam namreč omogoča lažje upravljanje in hitrejše doseganje želenih rezultatov, 

medtem ko bistveno večja kompleksnost kulture povzroča zahtevnejše upravljanje in 

njeno dolgotrajnejše spreminjanje.« (Mihalič 2007, 13) 

Kultura v organizaciji je po mnenju avtorice vselej slabo vidna in težko 

razpoznavna, včasih pa celo prikrita. Klima je, nasprotno, hitro razpoznavna, dobro 

vidna in jo je skoraj nemogoče neopazno upravljati. Prav zato je pri kulturi težko 

preučevati vpliv različnih ukrepov na njeno spreminjanje, obenem pa je bistveno manj 

dovzetna za razne ukrepe kot klima. 

Organizacijska kultura je bolj povezana s preteklostjo in usmerjena v prihodnost, 

zato je njeno spreminjanje zelo težavno in dolgotrajno. Klima je na drugi strani vezana 

izključno na sedanjost, zato je njeno upravljanje vedno pogojeno zgolj s spremembo 

trenutnega stanja in trenutnih pogojev. Zaradi svoje hitre odzivnosti je klima posledično 

hitreje spremenljiva in jo je mogoče tudi v celoti spremeniti. 

»Zaradi vezanosti organizacijske kulture na preteklost in prihodnost, je potrebno 

vse ukrepe, spremembe in pristope upravljanja v organizaciji prilagajati tako, da 

upoštevamo pretekle izkušnje določenega sistema in da glede na njih prilagodimo 

uporabo ukrepov v smeri želenih učinkov v prihodnosti,« meni Mihaličeva (2007, 14). 

»Vsi poskusi hitrega uvajanja novih ukrepov po principu na silo in brez upoštevanja 

preteklosti organizacije ter posledične že ustvarjene oblike kulture, so namreč vedno 

neuspešni. Pristopi, ko se organizacija odloči za radikalen nov začetek (na primer zaradi 

krize), so ravno zaradi kulture sistema neučinkoviti. Kulture namreč nikoli ne moremo v 

danem trenutku izbrisati.« (prav tam) 

Organizacijska klima je vezana zlasti na procese in postopke, zato je njeno 

upravljanje lažje. Procese in postopke je namreč lažje spreminjati kot pa celoten sistem, 

na katerega se navezuje organizacijska kultura. Poleg tega zaradi abstraktnosti oz. 

nejasnosti kulture pri njenem upravljanju vedno obstajajo tudi določene ovire, ki jih ni 

mogoče zaobiti ali preseči. Klima je mnogo bolj natančna, zato je tudi mogoče neko 



 

11 

dokončno in celostno spreminjanje. Obstaja pa še ena razlika med obema pojmoma, in 

sicer razumljivost. Slednja je pri kulturi na nizki stopnji, razumevanje organizacijske 

klime pa je enostavnejše (Mihalič 2007). 

2.1.2 Osnovne vrste organizacijskih klim v poslovnih sistemih 

Organizacijska klima, v nasprotju s kulturo, določa t. i. mikro raven usmerjenosti 

organizacije, pri čemer je le ena od oblik izrazito prevladujoča. Glede na tipologije 

ločimo: 

 inovativno; 

 timsko; 

 motivacijsko; 

 raziskovalno klimo ipd. 

Fernandez in Hogan (2003 v Mihalič 2007) sta postavila svojo klasifikacijo, ki loči 

naslednje vrste organizacijskih klim: 

 dosežkov; 

 ohranjanja varnosti; 

 sodelovanja in 

 kreativnosti. 

Glede na to, katera vrsta klime prevladuje v podjetju, lahko vzpostavimo tudi 

tipologijo organizacij na mikro ravni. Slika 2.4 prikazuje elemente, ki prevladujejo na 

mikro ravni posameznega podjetja, opredeljene glede na vrsto klime. 

Slika 2.4 Tipologija organizacij na mikro ravni glede na prevladujočo klimo 

 

Vir: Fernandez in Hogan 2003 v Mihalič 2007, 22. 
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Za organizacijsko klimo dosežkov so značilne hitre akcije, visoke zahteve vodstva, 

tekmovalnost med zaposlenimi in doseganje ciljev, kar je tudi ključnega pomena. 

Organizacijska klima varnosti temelji na zagotavljanju varnosti zaposlitve, za 

tovrstno podjetje pa so značilne formalizacija, nadzorovanje in izrazita strukturiranost. 

Pri organizacijski klimi sodelovanja prevladujejo neformalni odnosi, skupinski 

način dela, demokratično sporazumevanje, zaupanje, pripadnost in sodelovanje. 

Organizacijska klima ustvarjalnosti izpostavlja načrtno inoviranje, razgibanost, 

usposobljenost zaposlenih, nenehen napredek in razvoj ter hitro rast. 

2.1.3 Razvoj organizacijske klime 

Razvoj organizacijske klime je dokaj hiter in ga podjetje izvaja v trenutnem 

časovnem obdobju. Povezan je z operativno in taktično ravnjo organizacije. Slika 2.5 

prikazuje dejavnike, ki vplivajo na razvojno gibanje klime. 

Slika 2.5 Dejavniki, ki v največji meri vplivajo na razvoj organizacijske klime 

 

Vir: Mihalič 2007, 25. 
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Poleg teh dejavnikov je razvoj klime odvisen tudi od nekaterih splošnih pogojev. Ti 

so povezani z velikostjo organizacije, njeno strukturiranostjo, s širšim poslovnim 

okoljem, z dejavnostjo organizacije ipd. V manjših organizacijah je, v nasprotju z 

velikimi sistemi, razvoj klime hitrejši in enostavnejši. Vzrok je v tem, da vsaka 

sprememba v velikih podjetjih počasneje vpliva na klimo in obratno – vsaka sprememba 

klime v teh podjetjih kasneje povzroči spremembe na drugih področjih.  

Razvoj klime je prav tako močnejši v manj strukturiranih organizacijah (sploščene, 

z manjšim številom ravni odločanja), zato je tudi uspešnost in hitrost uvajanja 

sprememb neprimerno višja. Razvoj in spreminjanje organizacijske klime bosta po 

mnenju Mihaličeve (2007) precej hitrejša tudi v organizacijah, ki delujejo v razgibanem 

okolju s hitrimi in stalnimi spremembami. »Višja stopnja turbulentnosti zunanjega 

okolja namreč povzroča tudi višjo stopnjo turbulentnosti notranjega okolja ter s tem tudi 

intenzivnejšo razvojno dinamiko klime,« še dodaja avtorica (Mihalič 2007, 26).  

Razvoj in spreminjanje klime sta hitrejša tudi v dobičkonosnih organizacijah (v 

nasprotju z nedobičkonosnimi) in v podjetjih s področij sodobnejših dejavnosti (v 

nasprotju s podjetji v bolj tradicionalnih panogah). 

2.2 Razsežnosti organizacijske klime 

Po mnenju Mihaličeve (2007) bi bilo treba vse razsežnosti klime obravnavati 

združeno z razsežnostmi kulture, saj so te medsebojno povsem združene in jih zato ni 

smiselno ločevati – ne v kontekstu preučevanja elementov razsežnosti ne v kontekstu 

upravljanja ali merjenja. 

Metodologije na tem področju so zelo različne in ločijo od tri do kar 251 

razsežnosti. Mihaličeva (2007) za najboljše rezultate in zmanjšanje večplastnosti 

priporoča naslednje ključne razsežnosti: 

 doseganja uspešnosti in učinkovitosti; 

 razumevanja in udejanjanja razvojne strategije; 

 organiziranja in odgovornosti; 

 vodenja in sodelovanja; 

 kvalitete oziroma kakovosti in kvantitete oz. količine dela; 

 delovne prizadevnosti; 

 razvoja in upravljanja kariere; 

 načina notranjega sporazumevanja; 

 kakovosti medosebnih odnosov; 

 izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja; 

 nagrajevanja in spodbujanja; 

 obveščenosti ter 

 inovativnosti in samopobudnosti. 
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Poznavanje vsebin vseh razsežnosti je, kot pravi avtorica (Mihalič 2007), temelj za 

uspešno merjenje in upravljanje organizacijske klime.  

Elementi razsežnosti doseganja uspešnosti in učinkovitosti v organizaciji so: 

 razmerje med posamičnim, skupinskim in timskim načinom dela; 

 merila za doseganje uspešnosti in učinkovitosti pri opravljanju del in nalog; 

 raven splošne definiranosti in metodoloških navodil za opravljanje del in nalog; 

 zahtevnost del in nalog; 

 vpliv individualne uspešnosti in učinkovitosti na dodano vrednost itd. 

Elementi razsežnosti razumevanja in udejanjanja razvojne strategije v organizaciji 

so: 

 raven razumevanja razvojne strategije na področju oddelkov in celotne 

organizacije; 

 stopnja poznavanja politike in ciljev, ki jo dosegajo zaposleni; 

 stopnja sprejemanja ciljev oddelka in organizacije za svoje osebne cilje; 

 raven vključenosti zaposlenih pri oblikovanju ciljev oddelka; 

 kakovost sporočanja ciljev vodstva itd. 

Elementi razsežnosti organiziranja in odgovornosti v organizaciji so: 

 stopnja poznavanja posameznikovih pristojnosti in odgovornosti, ki jih imajo 

zaposleni; 

 ustreznost procesov in postopkov za najboljše opravljanje del in nalog; 

 možnosti povečanja uspešnosti in učinkovitosti na račun boljše organiziranosti; 

 razmerje med obremenitvami zaposlenih z deli in nalogami; 

 stopnja natančnosti predstave zaposlenih o pričakovanjih do njih itd. 

Elementi razsežnosti vodenja in participacije (vključenosti, sodelovanja) v 

organizaciji so: 

 stopnja uporabe vodenja s cilji in vodenja z razgledovanjem ter s poslušanjem; 

 intenzivnost prejete podpore in zaščite zaposlenih pri delu, ki jo nudijo 

neposredni vodje; 

 razmerje med hvaljenjem in spodbujanjem ter kritiziranjem in zastraševanjem; 

 stopnja sodelovanja zaposlenih pri odločitvah, ki so povezane z lastnim delom; 

 raven medsebojnega spoštovanja in cenjenja strokovnosti med zaposlenimi in 

vodji itd. 

Elementi razsežnosti kakovosti in količine dela v organizaciji so: 

 merila za doseganje določene stopnje kakovosti in količin pri delu in nalogah; 
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 stopnja ponosa zaposlenih zaradi kakovosti opravljenih del in nalog; 

 raven odgovornosti zaposlenih zaradi kakovosti in količine opravljenega dela 

oddelka; 

 nagrajevanje nadpovprečne kakovosti in količine opravljenega dela in nalog; 

 stopnja prizadevnosti zaposlenih za čim kakovostnejše opravljanje del in nalog 

itd. 

Elementi razsežnosti delovne prizadevnosti v organizaciji so: 

 stopnja prizadevanj zaposlenih za doseganje zastavljenih ciljev; 

 intenzivnost vlaganja naporov, volje in truda pri opravljanju del in nalog; 

 stopnja sledenja razvojni viziji, politiki in ciljem; 

 prisotnost posameznikovega utemeljevanja potreb po delovnem mestu; 

 raven odstopanj zaposlenih od opredeljenih rokov za izvedbo del in nalog itd. 

Elementi razsežnosti razvoja in upravljanja kariere v organizaciji so: 

 stopnja opredeljenosti in razumljivosti meril za napredovanje; 

 možnost in kakovost tako strokovnega kot osebnega razvoja zaposlenih; 

 raven razumevanja in poznavanja meril za napredovanje; 

 izvajanje napredovanj na osnovi usposobljenosti in doseženih rezultatov; 

 intenzivnost načrtnega kariernega razvoja zaposlenih itd. 

Elementi razsežnosti načina notranjega sporazumevanja v organizaciji so: 

 stopnja razvitosti demokratičnih in nehierarhičnih načinov sporazumevanja; 

 raven izvajanja dejavnega dvosmernega sporazumevanja; 

 spodbujanje ustvarjalnega in odprtega dialoga; 

 stopnja izvajanja stalnega sporazumevanja med vodjo in sodelavci; 

 raven prisotnosti prijateljskega in sproščenega sporazumevanja med 

zaposlenimi itd. 

Elementi razsežnosti kakovosti medosebnih odnosov v organizaciji so: 

 razmerje med sodelovanjem in tekmovanjem med zaposlenimi; 

 stopnja medsebojnega zaupanja v organizaciji; 

 kakovost medsebojnih odnosov med zaposlenimi ter posebej med vodji in 

sodelavci; 

 raven spoštovanja in cenjenja dela, naporov in dosežkov med zaposlenimi; 

 intenzivnost sprotnega in ustvarjalnega reševanja nesoglasij med zaposlenimi 

itd. 
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Elementi razsežnosti izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v organizaciji 

so: 

 enakopravnost glede možnosti za pridobivanje novih znanj in širjenje 

obstoječih; 

 kakovost in količina pridobivanja znanj in veščin, potrebnih za uspešno delo; 

 stopnja izvajanja nenehnega učenja vseh zaposlenih; 

 izvajanje komuniciranja znanja kot vrednote zaposlenih; 

 kakovost celotnega sistema izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja 

itd. 

Elementi razsežnosti nagrajevanja in motiviranja v organizaciji so: 

 stopnja opredeljenosti in razumljivost meril za nagrajevanje; 

 intenzivnost nagrad in pohval zaposlenih za dobro opravljeno delo; 

 raven poznavanja pogojev za prejem nagrade; 

 prisotnost sistema nagrajevanja usposobljenosti zaposlenih; 

 intenzivnost sankcij in graj zaposlenih za slabo opravljeno delo itd. 

Elementi razsežnosti informiranosti v organizaciji so: 

 razmerje med deležem formalno in neformalno prejetih informacij; 

 stopnja pravočasnega posredovanja potrebnih informacij sodelavcem; 

 raven povratnega obveščanja o dosežkih in (ne)zadovoljstvu z delom 

posameznika; 

 stopnja razumevanja prejetih informacij, ki jih posreduje vodstvo; 

 razmerje med obveščenostjo o delu oddelka in o delu na ravni celotne 

organizacije itd. 

Elementi razsežnosti inovativnosti in samopobudnosti v organizaciji so: 

 stopnja rednega podajanja predlogov, idej in zamisli za izboljšave; 

 delež inovacij na zaposlenega; 

 stopnja izvajanja načrtnega spodbujanja inovativnosti vseh zaposlenih; 

 intenzivnost razmišljanja zaposlenih o novih načinih boljšega opravljanja del in 

nalog; 

 izvajanje nagrajevanja dobrih predlogov, idej in zamisli itd. 

Vnaprejšnje razsežnosti organizacijske klime, ki jih meri vprašalnik SiOK, so: 

 Pripadnost organizaciji – zaposleni, ki čutijo pripadnost do določenega 

podjetja, z velikim veseljem delajo v njegovo korist. Pri svojem delu 

prevzemajo pobude, so zavzeti za delo in sodelujejo pri doseganju skupnih 
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ciljev. Tisti zaposleni, ki pripadnosti podjetju ne čutijo, ga slej ko prej 

zapustijo. S tem odnesejo s sabo znanje in informacije (Zupan 2001).  

 Poznavanje poslanstva in vizije – poslanstvo in vizijo je treba približati 

zaposlenim tako, da ti vzamejo vizijo podjetja za svojo, si prizadevajo za njeno 

uresničitev in občutijo pripadnost podjetju. Kadar pa vizija ni jasno 

opredeljena, tudi ne more dati zaposlenim navdiha za delo.  

 Vodenje – prepričljivo vodstvo vpliva na večjo pripadnost podjetju, zaposleni 

vrednote podjetja vzamejo za svoje. Kadar vodstvo ni prepričljivo, zaposleni 

svojega dela ne opravljajo zavzeto, zaradi česar jih je potrebno veliko bolj 

nadzirati (Možina 1994).  

 Razvoj kariere – v podjetju je potrebno izoblikovati dober sistem razvoja 

kariere, ki bo vključeval tako interese zaposlenih kot tudi interese podjetja 

(Lipičnik 1996). 

 Inovativnost in pobudnost – inovativno usmerjeno podjetje omogoča preživetje 

v boju s konkurenco in doseganje uspešnosti na trgu. Podjetja, ki ne 

pospešujejo svoje inovativnosti in ne usposabljajo svojih zaposlenih s pravimi 

ustvarjalnimi pristopi, ne razvijajo ustvarjalnosti pri zaposlenih, zato se ne 

bodo mogla soočiti s strateškimi izzivi in konkurenco (Tavčar 2008). 

 Odnos do kakovosti – obstaja veliko število programov, ki poskušajo zagotoviti 

nenehne izboljšave delovnih procesov in čim večje standarde kakovosti svojih 

izdelkov. Pri vseh programih pa imajo ključno vlogo zaposleni, saj ti najbolj 

prispevajo k zagotavljanju ustrezne kakovosti in odpravljanju napak. 

 Nagrajevanje – vsak delavec bo z večjim navdušenjem in veseljem opravljal 

svoje delo, če bo za dobro opravljeno delo nagrajen oziroma pohvaljen, zato je 

potrebno obojestransko sodelovanje med potrebami podjetja in zaposlenih.  

 Notranje sporazumevanje – ustrezno sporazumevanje na vseh ravneh 

zagotavlja podjetju natančno in pravočasno opravljanje delovnih nalog in je 

pogoj za dobre odnose med zaposlenimi. 

 Motivacija in zavzetost – motivirani zaposleni delujejo usklajeno in 

pripomorejo k doseganju skupnih ciljev. Nemotivirani zaposleni za podjetje 

niso učinkoviti.  

 Notranji odnosi – kakovost medsebojnih odnosov neposredno vpliva na voljo 

in gonilno silo, s katero se lotimo dela. Dobri odnosi podpirajo redno in odprto 

sporazumevanje, naučijo ljudi poslušati druge in priznavati svoje 

pomanjkljivosti drugim. Slabi medsebojni odnosi pa zavirajo prenos delovnih 

nalog, kar pripelje do tega, da ljudje niso pripravljeni obveščati drugih o 

nastanku in poteku reševanja problemov. 
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 Organiziranost – dobra organiziranost omogoča podjetju, da posluje na 

najuspešnejši možni način. Na drugi strani slaba organizacija in ne optimalna 

delitev dela pripeljeta podjetje v velike poslovne težave.  

 Strokovna usposobljenost – podjetja, ki se zavedajo pomembnosti nenehnega 

izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih, bodo lahko sledila vse večji 

konkurenci in zahtevam trga. Obstoječo formalno izobrazbo zaposlenih je 

potrebno nenehno nadgrajevati, kajti v nasprotnem primeru podjetja začnejo 

zaostajati v razvoju in tako izgubijo boj s konkurenco na trgu.  
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3 ZADOVOLJSTVO IN PRIPADNOST ZAPOSLENIH TER 

POSLOVANJE PODJETJA 

Zadovoljstvo izvira iz uresničitve pričakovanj, meni Lesova (2000). Tem 

pomembnejši je izpolnjeni motiv, večje je zadovoljstvo. Avtorica navaja, da naj bi bilo 

zadovoljstvo po mnenju nekaterih raziskovalcev tovrstnih pojavov dejansko sredstvo za 

doseganje učinkovitosti, kar bi pomenilo, da zadovoljen delavec daje vedno boljše 

rezultate, vendar pa, kot sama ugotavlja, temu ni tako (Les 2000). 

3.1 Povezava organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih 

Organizacijska klima vpliva na stopnjo zadovoljstva zaposlenih pri delu in na 

delovnem mestu, trdi Mihaličeva (2007) in dodaja, da je med vsemi področji, na katere 

vpliva klima pri posameznikih, ravno vpliv na zadovoljstvo najizrazitejši in najbolj 

neposreden ter zelo hitro prepoznaven. Povezanost obeh dejavnikov je preprosta – 

zaposleni bo toliko bolj zadovoljen, kolikor bolj ustrezna bo zanj klima. Tovrstno 

primerjanje in ocenjevanje ustreznosti klime glede na lastne potrebe, želje in zahteve 

izvaja vsak zaposleni ves čas in večinoma nezavedno. 

Problem nastane, ko oceni, da mu klima ne ustreza in postane nezadovoljen. Takrat 

začuti potrebo po spreminjanju klime v organizaciji s spreminjanjem in prilagajanjem 

svojih želja, potreb in zahtev, ali pa z umikom ter pasivnim delovanjem in odklonilnim 

vedenjem. 

Zanimivo se zdi mnenje Mihaličeve (2007) o merjenju stopnje zadovoljstva 

zaposlenih skupaj z merjenjem organizacijske klime. To naj bi bilo namreč, kot pravi 

avtorica, povsem napačno. »Merjenje zadovoljstva zaposlenih z delom in z delovnim 

mestom moramo vedno izvajati ločeno, saj zadovoljstvo pri delu in z delovnim mestom 

ni del klime. Klima namreč le vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.« (Mihalič 2007, 100) 

Pri primerjavi pojmov organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih Schneider 

(1990) ugotavlja, da zadovoljstvo zaposlenih obravnava različne vidike dela, kot so: 

varnost zaposlitve, višina plače, druge denarne nagrade, odnose med sodelavci ter 

razmerja med delavci in njihovimi nadrejenimi. Našteto je skladno z razsežnostmi klime 

v organizaciji in razlogi za zadovoljstvo zaposlenih so povezani s temi razsežnostmi. 

Primer je lahko nagrajevanje in če to temelji na delovni uspešnosti zaposlenih ter daje 

občutek enakosti, to vodi k zadovoljstvu. 

3.2 Povezava organizacijske klime in pripadnost zaposlenih  

Klima po mnenju Mihaličeve (2007) posredno vpliva tudi na pripadnost in lojalnost 

zaposlenih. Ob tem je potrebno upoštevati tudi vpliv zadovoljstva nanju. Pripadnost in 

lojalnost zaposlenih bosta torej na koncu toliko večji, kolikor bolj bo posamezniku 

ustrezala organizacijska klima in obratno.  
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3.3 Povezava organizacijske klime in poslovanja podjetja 

Cilj upravljanja organizacijske klime je vzpostavitev in ohranjanje takega vzdušja, 

ki bo spodbujalo splošno odličnost v organizaciji. Slednja je namreč predpogoj za 

uspešnost oziroma dobro poslovanje organizacije. Vpliv organizacijske klime na 

elemente odličnosti prikazuje slika 3.1. 

Slika 3.1 Vpliv organizacijske klime na elemente odličnosti organizacije 

 

Vir: Mihalič 2007, 102. 

Organizacijska klima odličnosti spodbuja in omogoča stalen napredek, razvoj, rast, 

izboljšave in spremembe v organizaciji (Mihalič 2007). Takšna klima temelji na 

odličnih posameznikih, delovnih mestih, oddelkih in odlični organizaciji kot celoti. Da 

bi to dosegli, je potrebno ogromno prizadevanj na področju stalnega uvajanja novosti in 

nenehnih izboljšav ter izjemno visoka raven umskega in finančnega kapitala. 

Na drugi strani imamo poslovno uspešnost, na katero organizacijska klima vpliva 

neposredno ali posredno. Spodbudna klima je ustrezna za intenzivno učenje in 

inoviranje, hitro prilagajanje spremembam, celostni razvoj zaposlenih itd., s čimer 

prispeva k povečanju rasti, razvoju, dobičkonosnosti in konkurenčnosti organizacije. 

Zaviralna klima nasprotno omejuje razvoj zaposlenih, ne omogoča visoke kakovosti 

izdelkov in storitev, ovira učenje itd. ter tako posledično zavira rast in razvoj 

organizacije kot celote ter zmanjšuje njeno konkurenčnost. Tako dejansko ni mogoče 

najti poslovno uspešne organizacije, ki bi imela neustrezno oziroma nespodbudno 

klimo. 

Organizacijska klima ima neposreden in posreden vpliv na naslednje ključne 

elemente uspešnosti in učinkovitosti organizacije (Mihalič 2007): 

 organizacijski umski kapital; 

 prilagodljivost spremembam v okolju; 

 stopnja rasti; 

 pozicioniranost na trgu; 

 usmerjenost k ciljem 

klima 

voditeljstvo vključitev zaposlenih 

učenje in inoviranje razvoj partnerstev 

razvoj zaposlenih stalnost namena 

odgovornost družbi 
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 finančni kapital; 

 definiranost ciljev; 

 ugled organizacije v javnosti; 

 trdnost poslovanja; 

 kakovost izdelkov in storitev; 

 izvajanje definirane politike; 

 inovativnost in iznajdljivost; 

 stopnja zanesljivosti; 

 etičnost in strokovnost. 

Klima ima pomembno vlogo pri podpori strategije, vizije, politike in ciljev, pa tudi 

udejanjanju načrtov, organiziranju, vodenju in nadzorovanju. Prav zato je ustrezna 

klima oziroma informacija o njenem stanju toliko pomembnejša.  
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4 ORGANIZACIJSKA KLIMA V SKUPINI PETROL  

4.1 Predstavitev Skupine Petrol 

Petrol je največja slovenska skupina po prihodkih, največje slovensko energetsko 

podjetje, največji slovenski uvoznik, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih trgovskih 

družb (Petrol 2010). Na prvo mesto se uvršča tako po vrednosti aktive in ustvarjenih 

čistih prihodkov ter dobička kot tudi po številu zaposlenih in delničarjev. 

Družba se odlikuje zlasti po kakovosti blaga in storitev, visoki ravni ugleda, 

uveljavljenih blagovnih znamkah in trdnem finančnem položaju, kar je v teh časih še 

posebej pomembno. Skupaj z zaposlenimi na franšiznih bencinskih servisih je bilo v 

Skupini Petrol konec leta 2009 po podatkih z njihove spletne strani (Petrol 2010) 

zaposlenih 3.566 ljudi. Z 2,3 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, 10,4 milijona 

evrov čistega poslovnega izida ter 1,135 milijarde evrov bilančne vsote se organizacija 

uvršča med največje gospodarske subjekte v Sloveniji. Z 44,5 milijona evrov, ki so jih v 

letu 2009 namenili naložbam v stalna sredstva, se kljub recesiji odraža tudi njihova 

razvojna naravnanost. 

Osrednje razvojno področje Skupine Petrol predstavlja uvajanje novih energetskih 

dejavnosti, ki vključuje zlasti trženje plinske, toplotne in električne energije ter vodenje 

večjih ekoloških projektov, dolgoročno pa tudi trženje obnovljivih virov energije. 

Skupina Petrol je v letu 2009 prodala 99.885.000 m³ zemeljskega plina in 

227.826 MWh električne energije. V letu 2009 je upravljala s 28 koncesijami za oskrbo 

s plinom, konec leta 2009 pa je kupce oskrbovala tudi prek 2.213 plinohramov za 

prodajo utekočinjenega naftnega plina. 

Način celotnega poslovanja Skupine Petrol temelji na spodbujanju poslovne 

odličnosti oziroma na spremljanju in spoštovanju sodobnih tržnih zahtev s področja 

storitev, informacijske tehnologije in varovanja okolja.  

»Skupina Petrol iz slovenskega naftnega trgovca prerašča v celovitega regionalnega 

ponudnika energetskih in ekoloških storitev. Z jasnimi strateškimi usmeritvami in 

razvojnimi prioritetami pomembno sooblikuje ne le slovenski energetski prostor, pač pa 

postaja pomemben igralec tudi na energetskem trgu jugovzhodne Evrope,« je zapisano 

na njihovi spletni strani (Petrol 2010). 

Poleg obvladujoče družbe Petrol, d. d., Ljubljana, Skupino Petrol sestavlja še šest 

domačih in deset tujih odvisnih družb, sedem skupaj »obvladovanih« podjetij ter šest 

pridruženih podjetij. Lastniške povezave prikazuje slika 4.1. 
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Slika 4.1 Lastniške povezave Skupine Petrol 

 

Vir: Petrol 2006. 
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4.2 Poslanstvo, vrednote in vizija 

Način celotnega poslovanja družbe Petrol temelji na spodbujanju poslovne 

odličnosti oziroma na spremljanju in spoštovanju sodobnih tržnih zahtev s področja 

storitev, informacijske tehnologije in varovanja okolja (Petrol 2008c). 

Poslanstvo  

V Petrolu z zaokroženo ponudbo energetsko-ekoloških proizvodov in storitev 

skrbijo za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno oskrbo potrošnikov v Sloveniji in 

na trgih jugovzhodne Evrope. Prek razvejane mreže bencinskih servisov voznikom 

ponujajo vse, kar potrebujejo za varno in udobno pot, gospodinjstvom pa zagotavljajo 

toploto, ki jo potrebujejo za ogrevanje doma.  

Vizija  

Petrolova vizija predpostavlja oziroma trdi, da bo organizacija postala vrhunski 

ponudnik celostnih energetskih in ekoloških proizvodov in storitev, ki bo v Sloveniji in 

jugovzhodni Evropi prepoznan kot ena najsodobnejših, najbolj razgibanih, zaupanja 

vrednih in trajnostno naravnanih energetskih družb.  

Vrednote  

V organizaciji čutijo posebno odgovornost do svojih kupcev, dobaviteljev, 

poslovnih partnerjev, lastnikov in družbe kot celote. Pričakovanja slednjih uresničujejo 

z motiviranimi in s podjetniško usmerjenimi zaposlenimi, z upoštevanjem temeljnih 

zakonskih in moralnih pravil slovenske družbe in širših evropskih meril ter skrbjo za 

varovanje okolja. Svoje vrednote so strnili v osem točk:  

 zaupanje v ljudi;  

 poslovna odličnost;  

 ugled;  

 spodbujanje sprememb;  

 podjetniška inovativnost;  

 poslovna odgovornost;  

 doslednost in poštenost;  

 skupinsko delo in sodelovanje.  
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4.3 Poslovanje med leti 2006 in 2009 

Kako uspešno je bilo poslovanje Skupine Petrol med leti 2006 in 2009, prikazujejo 

tabele 4.1, 4.2 in 4.3. 

Tabela 4.1 Pomembnejši kazalniki poslovanja Skupine Petrol v letu 2006 

Postavka Vrednost Indeks 2006/2005 

čisti prihodki od prodaje (v mio EUR) 1.941,4  110,9 

poslovni izid iz poslovanja (v mio EUR) 47,1 193 

čisti poslovni izid (v mio EUR) 49,8 149,5 

kapital (v mio EUR) 396,8 109,8 

zadolženost glede na kapital (v %) 0,25 71,4 

količinska prodaja naftnih izdelkov (v mio ton) 2 103,6 

število zaposlenih 2.768 102,8 

število bencinskih servisov 361 103,7 

Vir: Petrol 2007. 

Tabela 4.2 Pomembnejši kazalniki poslovanja Skupine Petrol v letu 2007 

Postavka Vrednost Indeks 2007/2006 

čisti prihodki od prodaje (v mio EUR) 2.100 108,2 

poslovni izid iz poslovanja (v mio EUR) 50,5 107,2 

čisti poslovni izid (v mio EUR) 53,3 107 

kapital (v mio EUR) 439,5 110,7 

zadolženost glede na kapital (v %) 0,95 380 

količinska prodaja naftnih izdelkov (v mio ton) 2,1 105 

število zaposlenih 2.944 106,3 

število bencinskih servisov 380 105,3 

Vir: Petrol 2008b. 
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Tabela 4.3 Pomembnejši kazalniki poslovanja Skupine Petrol v letu 2008 

Postavka 
Vrednost (pred 

slabitvijo/2008) 

Indeks 2008 pred 

slabitvijo/2007 

čisti prihodki od prodaje (v mio EUR) 2.900 138,1  

poslovni izid iz poslovanja (v mio EUR) 69,7/–72,9 138  

čisti poslovni izid (v mio EUR) 59,4/–54,8  111  

kapital (v mio EUR) 477,7/363,5 109 

zadolženost glede na kapital (v %) 1,04/1,34 109 

količina prodanih naftnih izdelkov (v mio ton) 2,5 119 

število zaposlenih 3.536 120,1 

število bencinskih servisov 425 111,8 

Vir: Petrol 2009. 

Tabela 4.4 Pomembnejši kazalniki poslovanja Skupine Petrol v letu 2009 

Postavka Vrednost (pred 

slabitvijo/2009) 

Indeks 2009 pred 

slabitvijo/2008 

čisti prihodki od prodaje (v mio EUR) 2.333,9 79 

poslovni izid iz poslovanja (v mio EUR) 50,8 72 

čisti poslovni izid (v mio EUR) 10,4 / 

kapital (v mio EUR) 381,5 98 

zadolženost glede na kapital (v %) 1,3 96 

količina prodanih naftnih izdelkov (v mio ton) 2,22 89 

število zaposlenih 3.556 101 

število bencinskih servisov 433 102 

Vir: Petrol 2010. 

Iz tabel je razvidno, da poslovne rezultate iz leta v leto na splošno izboljšujejo. 

Kljub začetku recesije v letu 2008 so pri prodaji naftnih derivatov in trgovskega blaga 

doma in v tujini dosegli dobre prodajne rezultate, negativne vplive svetovne finančne 

krize pa so konec leta 2008 občutili prek zmanjšane in dražje ponudbe dolgoročnih 

finančnih virov doma in v tujini, hkrati pa se je poslabšala tudi likvidnost pri kupcih. 

Vsekakor pa ni zanemarljiva rast čistih prihodkov od prodaje od leta 2005 dalje. Ta je 

najbolj razvidna prav v letu 2008, kjer so se ti prihodki glede na leto poprej povečali 

skoraj za 40 odstotkov. V letu 2009 pa so se zaradi vpliva finančne krize zmanjšali za 

skoraj 20 % glede na leto 2008.  

Brane Gruban (2010) v svojem spletnem članku Merjenje in upravljanje poslovne 

uspešnosti – nova merila za nove čase, povzema Druckerja, ki pravi, da bi morali imeti 

tako dobiček kot nekatera druga tradicionalna finančna merila poslovne uspešnosti 
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»nalepko z opozorilom.« »O tem namreč, da ne merijo zaupanja, zadovoljstva in 

lojalnosti potrošnikov, zadovoljstva, zavzetosti in motivacije zaposlenih, intelektualnega 

kapitala in potenciala podjetja, ugleda, kompetenc vodstvene ekipe ali izgubljenih 

priložnosti! Brez tovrstnih meril podjetij za tretje tisočletje v pogojih nadvse 

turbulentnih in hitrih sprememb ne moremo več ustrezno upravljati in obvladovati,« še 

dodaja Gruban (prav tam). 

Prav zato bomo pri ocenjevanju poslovne uspešnosti poleg finančnih rezultatov 

Skupine Petrol v izbranem obdobju upoštevali tudi ocene organizacijske klime in 

zadovoljstva zaposlenih kot dveh nefinančnih dejavnikov.  

Merjenje poslovne uspešnosti mora biti torej takšna kvantifikacija preteklih 

poslovnih dejanj organizacije, da omogoča napovedovanje bodočih rezultatov. Za 

slednje pa potrebujemo dodatne, ustrezno zbrane, razvrščene, analizirane, razložene in 

izražene informacije in podatke. 

Dobiček se tako kot edino pravo merilo poslovne uspešnosti, počasi, vendar 

zanesljivo, odpravlja v zgodovino. Številne študije potrjujejo, da se že, tudi za novosti 

pregovorno nedovzetni vlagatelji, finančni, borzni in poslovni analitiki, vse bolj 

odločajo za dodatna, praviloma nefinančna merila poslovne uspešnosti. 

4.4 Kadri 

V Petrolu se zavedajo pomena usposobljenih, motiviranih in ustvarjalnih zaposlenih 

za uresničevanje skupnih ciljev in strategij. Temelj dobrega poslovanja naj bi bil tako v 

ekipi, ki tvori Skupino Petrol. Za zaposlene ustvarjajo spodbujevalno delovno okolje, ki 

jih spodbuja k neprestanemu učenju, medsebojnemu sodelovanju in ustvarjalnosti. 

Zaposlenim dajejo možnost sooblikovanja nadaljnjega razvoja organizacije in ob tem 

tudi izgradnjo lastne kariere.  

Za svoje delo na kadrovskem področju so prejeli že številne nagrade in priznanja, 

organizacija pa se iz leta v leto uvršča med najuglednejše delodajalce v Sloveniji. 

Njihov cilj je pridobivanje, motiviranje in zadržanje zavzetih in sposobnih zaposlenih, 

saj lahko le tako skupaj prispevajo k ugledu in uresničevanju vizije organizacije (Petrol 

2008a).  

Zaposleni 

V Petrolu se zavedajo, da jedro dejavnosti predstavljajo ljudje. »Naša strokovnost, 

spodbujanje skrbi za okolje, zmožnost prepoznavanja individualnih kakovosti in 

skupinskih formul za uspešnost projektov, nagrajevanje odličnosti, spoštovanje drugega, 

predvsem pa potreb kupca, so Petrolove karakterne značilnosti,« so zapisali na svoji 

spletni strani (Petrol 2008d). V organizaciji precej poudarjajo odprtost, ki naj bi jim 

omogočala nenehno izboljševanje svojega delovanja. 
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Struktura zaposlenih 

Konec leta 2007 je bilo v Skupini Petrol in na najemnih bencinskih servisih v 

Sloveniji in v tujini 3.536 zaposlenih. Stalno povečevanje števila zaposlenih je 

predvsem posledica širitve dejavnosti in maloprodajne mreže tako v Sloveniji kot tudi 

na trgih jugovzhodne Evrope. 

Povprečna starost zaposlenih je okoli 42 let, pri tem pa gre pretežno za moški 

kolektiv. Iz statistike za leto 2007 je razvidno, da je bilo med zaposlenimi 72,5 

odstotkov moških in 27,5 odstotkov žensk (Petrol 2008d). Čeprav je kolektiv Skupine 

Petrol pretežno moški, pa se v zadnjih nekaj letih zaradi povečanega zaposlovanja žensk 

na bencinskih servisih to razmerje postopoma spreminja. 

Usposabljanje in izobraževanje 

Izobrazbena struktura v Skupini Petrol se z leti izboljšuje, kar je posledica 

izobraževanja zaposlenih in premišljene kadrovske politike. Boljša izobrazbena 

struktura pa je tudi posledica zaposlovanja novega, bolj izobraženega kadra in 

dodatnega formalnega izobraževanja zaposlenih. 

Vsako leto v organizaciji izvajajo različne strokovne delavnice, področna 

izobraževanja, programe vodenja in šole prodaje na bencinskih servisih v Sloveniji in 

tujini. V Skupini Petrol posebno pozornost namenjajo tudi usposabljanju zunanjih 

sodelavcev. Menijo namreč, da je znanje neposredno povezano z boljšim poslovanjem 

celotne organizacije. 

Organizacijska klima 

Spremljanje klime v skupini oziroma odnosa zaposlenih do določenih meril 

omogoča vodstvu podjetja kakovostno in merljivo povratno informacijo o tem, kako 

sodelavci zaznavajo podjetje na različnih področjih, kot so odnos do kakovosti, 

inovativnost in pobudnost, motivacija in zavzetost, pripadnost organizaciji, strokovna 

usposobljenost in učenje, poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, vodenje, 

organiziranje, notranje sporazumevanje in informacije, razvoj kariere, notranji odnosi in 

nagrajevanje. Vključevanje v projekt SiOK ne daje informacij le organizaciji, ampak 

omogoča tudi njeno primerjavo z drugimi slovenskimi podjetji. Ravno Petrol je bil 

pobudnik celotnega projekta Slovenska organizacijska klima, tako da že od leta 2001 

sodelujejo v teh raziskavah. 

Delovno okolje 

Zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu dajejo v Skupini Petrol velik pomen. 

Zavedajo se, da lahko zaposleni učinkovito in kakovostno opravljajo svoje delo samo v 
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varnem in zdravju prijaznem delovnem okolju. Zato si nenehno prizadevajo za 

zmanjšanje ravni tveganja, ki je posledica izvajanja delovnih procesov. 

Vse njihove družbe so zato izdelale in sprejele izjave o varnosti z oceno tveganja. 

Za delovna mesta, kjer so se spremenili tehnološki postopki ali obstoječi varnostni 

ukrepi niso bili več ustrezni, pa so izdelali revizije ocene tveganja. 

Skrb za zdravje zaposlenih 

Redno spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih vključuje predhodne, usmerjene 

obdobne in druge preventivne preglede. Ustrezno naj bi bilo poskrbljeno za delavce, ki 

svojega dela niso več zmožni opravljati brez omejitev. Še posebno pozornost pa 

namenjajo usposabljanju zaposlenih na področju varnosti in zdravja pri delu, požarne 

varnosti ter varstva okolja. 
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5 RAZISKAVE ORGANIZACIJSKE KLIME IN ZADOVOLJSTVA 

ZAPOSLENIH V SKUPINI PETROL 

Na pobudo nekaterih vidnejših slovenskih podjetij, med katerimi je bil tudi Petrol, 

je v začetku leta 2001 skupina svetovalnih podjetij v Sloveniji pod okriljem 

Gospodarske Zbornice Slovenije pripravila projekt raziskovanja in spremljanja 

organizacijske klime v slovenskih organizacijah, imenovan SiOK (Slovenska 

organizacijska klima). Kasneje so projekt pod svoje okrilje prevzela svetovalna podjetja, 

ki so ga tudi pripravila (Biro Praxis 2008). 

Vodilna ideja projekta je primerjalno raziskovanje organizacijske klime in 

zadovoljstva zaposlenih z namenom povečevanja zavedanja o pomenu klime in 

spoznavanja ustreznih metod za njen razvoj. Temeljna načela delovanja so 

primerljivost, periodičnost in količinskost. Projekt je usklajen s potrebami članskih 

organizacij na eni strani in s standardi stroke na drugi strani.  

Merjenje organizacijske klime pod okriljem tega projekta poteka skupinsko in 

anonimno. Podatke preučujejo tako na ravni posameznika kot tudi celote oziroma 

posameznih organizacijskih enot. 

Za merjenje organizacijske klime in zadovoljstva pri delu uporabljajo Vprašalnik 

SiOK. Sestavlja ga 69 trditev, ki opisujejo različne vidike organizacije in njenega 

delovanja. Zaposleni vse trditve ocenjujejo na petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

Rezultati so izraženi kot povprečne vrednosti. 

Organizacijske klime ne opredeljuje vseh 69 trditev, pač pa 14 vsebinskih sklopov 

(od tega 12 razsežnosti organizacijske klime, primerjalna in dodatna vprašanja).  

Vsebinski sklopi so: 

 organiziranost; 

 strokovna usposobljenost in učenje; 

 odnos do kakovosti; 

 nagrajevanje; 

 notranje sporazumevanje in obveščanje; 

 notranji odnosi; 

 vodenje; 

 pripadnost organizaciji; 

 poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev; 

 motivacija in zavzetost; 

 razvoj kariere; 

 inovativnost, pobudnost; 

 primerjalna vprašanja; 

 dodatna vprašanja o sistemih. 
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Poleg trditev, ki merijo organizacijsko klimo, je vprašalniku dodanih še enajst 

trditev, ki se nanašajo na zadovoljstvo pri delu. Zaposleni vse vidike zadovoljstva 

ocenijo na petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

Na koncu vprašalnika izpolnijo še podatke o anketirancu in dodajo morebitne 

komentarje. Od leta 2003 dalje je v raziskavah organizacijske klime in zadovoljstva pri 

delu vselej uporabljen enak vprašalnik (priloga). Tako je mogoče primerjati povprečne 

organizacijske klime v sodelujočih podjetjih.  

Na podlagi zbranih podatkov so bile narejene tudi večplastne statistične analize. 

Izkazalo se je, da se pri vseh lestvicah pojavlja visoka notranja konsistenca, ki pomeni 

visoko zanesljivost ocen (α koeficienti od 0,84 do 0,97). Konfirmatorna faktorska 

analiza
1
 pa je pokazala, da je kovariiranje dvanajstih merjenih razsežnosti klime 

najbolje pojasnjeno z enim »latentnim faktorjem«, in sicer splošnim afektivnim tonom 

do organizacije (»organizacijsko okolje je zame osebno koristno ali škodljivo«). 

To pomeni, da je klima »kontaminirana« z zadovoljstvom. Prav zato je bila analiza 

izvedena na matriki parcialnih korelacij,
2
 kjer je bil učinek oziroma vpliv zadovoljstva z 

delom odstranjen. Na ta način so raziskovalci prišli do ugotovitve, da je sorazmerno 

najboljši kazalec ujemanja mogoče dobiti za štirifaktorski model klime. 

Pomembnejše dejavnike klime prikazuje slika 5.1. 

Slika 5.1 Dejavniki organizacijske klime 

 

Vir: Biro Praxis 2008. 

                                                 
1
 Namen konfirmatorne analize je potrditi obstoj svojevrstne in vnaprej predvidene faktorske 

strukture, ki jo predvidevamo na podlagi teorije. Apriorna predpostavka te analize je, da je vsak dejavnik 

(njihovo število in naziv sta določena vnaprej) povezan s svojevrstnim nizom indikatorskih spremenljivk 

(Konfirmatorna faktorska analiza b. l.). 
2
 Parcialna korelacija kaže »čisto« zvezo med dvema spremenljivkama, tj. zvezo, iz katere je izločen 

vpliv ene ali več drugih spremenljivk na prvo in/ali drugo spremenljivko (Leskošek 2006). 

http://193.2.70.110/Katedre/PM/Studij/CFA.ppt
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5.1 Raziskave za Skupino Petrol med leti 2005 in 2008 

Skupina Petrol vse od leta 2001 redno izvaja raziskave organizacijske klime in 

zadovoljstva z delom med svojimi zaposlenimi. Iz grafa 5.1 je razvidno, kakšna je bila 

udeležba zaposlenih v raziskavah v sklopu projekta SiOK med leti 2001 in 2009. 

Graf 5.1 Udeležba zaposlenih v Skupini Petrol med leti 2001 in 2009 

 

Vir: Tušar 2010, 28.  

Grafa 5.2 in 5.3 pa prikazujeta povprečno organizacijsko klimo in povprečno 

zadovoljstvo zaposlenih pri delu v Skupini Petrol med leti 2001 in 2009. 
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Graf 5.2 Povprečna organizacijska klima zaposlenih v Skupini Petrol med leti 

2001 in 2009 

 

Vir: Tušar 2010, 28.  

Graf 5.3 Povprečno zadovoljstvo zaposlenih pri delu v Skupini Petrol med leti 

2001 in 2009 

 

Vir: Tušar 2010, 28.  

Tabela 5.1 ponazarja rezultate merjenj organizacijske klime in zadovoljstva 

zaposlenih v Skupini Petrol med leti 2006 in 2009, tabela 5.2 ponazarja rezultate 

merjenj klime in zadovoljstva v vseh sodelujočih slovenskih podjetjih med leti 2006 in 
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2009, tabela 5.3 pa prikazuje rezultate merjenj organizacijske klime in zadovoljstva z 

delom v vseh sodelujočih slovenskih trgovskih podjetjih med leti 2005 in 2008. 

Tabela 5.1 Rezultati merjenj organizacijske klime in zadovoljstva z delom v 

Skupini Petrol med leti 2006 in 2009 

Skupina Petrol 

Leto 
Rezultati ankete 

Povprečna organizacijska klima Povprečno zadovoljstvo 

2009 3,68 3,71 

2008 3,58 3,60 

2007 3,56 3,57 

2006 3,61 3,66 

Vir: Tušar 2010, 28.  

Tabela 5.2 Rezultati merjenj organizacijske klime in zadovoljstva z delom v vseh 

sodelujočih slovenskih podjetjih med leti 2006 in 2009 

SiOK (vsa sodelujoča podjetja) 

Rezultati ankete 

Leto Povprečna organizacijska klima Povprečno zadovoljstvo 

2009 manjka podatek manjka podatek 

2008 3,27 3,48 

2007 3,19 3,41 

2006 3,24 3,47 

Vir: Tušar 2010, 28.  

Tabela 5.3 Rezultati merjenj organizacijske klime in zadovoljstva z delom v vseh 

sodelujočih slovenskih trgovskih podjetjih med leti 2006 in 2009 

Trgovina SLO 

Rezultati ankete 

Leto Povprečna organizacijska klima Povprečno zadovoljstvo 

2009 manjka podatek manjka podatek 

2008 3,43 3,54 

2007 3,48 3,60 

2006 3,53 3,67 

Vir: Tušar 2010, 28.  

Proučevanje organizacijske klime je pomembno zaradi njenega vpliva na 

organizacijsko učinkovitost, kakor tudi zaradi njenega odnosa do posameznikove 
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motivacije in vedenja (Petrol 2009). Različni tuji avtorji, kot so David V. Day, Arthur 

G. Bedeian, Warner W. Burke, George H. Litwin, Thomas H. Pritchard in Paul 

Karasick, so v svojih raziskavah ugotovili pomembno povezavo med organizacijsko 

klimo in uspešnostjo pri delu. Vlogo organizacijske klime v organizaciji in njen vpliv ne 

druge poslovne dejavnike prikazuje tudi slika 5.2. 

Slika 5.2 Vloga organizacijske klime  

 

Vir: Biro Praxis 2009. 

5.2 Razlaganje rezultatov raziskav 

Raziskava organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih pri delu v Skupini Petrol 

predstavlja pomembno managersko orodje, ki omogoča primerjavo vsakoletnih 

rezultatov. Managerjem in zaposlenim omogoča pripravo ustreznih ukrepov, s katerimi 

lahko vplivajo na izboljšanje klime in zadovoljstva v svojih organizacijskih enotah.  

Hkrati je raziskava tesno povezana z drugimi načini ocenjevanja poslovanja in 

zaposlenih v Skupini Petrol, npr. z letnimi pogovori, s spremljanjem kazalnikov 

poslovanja in kompetencami. 

5.2.1 Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v letu 2006 

V letu 2006 so bili v raziskavo organizacijske klime in zadovoljstva vključeni tako 

zaposleni v matični družbi kot tudi v odvisnih družbah (BiH in Hrvaška). Skupno je bilo 

k raziskavi povabljenih 2.605 zaposlenih, v njej pa se je odločilo sodelovati 2.066 

posameznikov oziroma kar 79,3 odstotka delavcev. Udeležba anketirancev je torej v 

tem letu precej narasla v primerjavi s prejšnjimi leti, kar naj bi bil po mnenju 

odgovornih v podjetju rezultat večjega prizadevanja vodij in drugih pooblaščenih 

delavcev pri samem poteku anketiranja. Povprečna udeležba v slovenskih podjetjih, ki 

so bila vključena v to raziskavo, je bila med 50 in 60 odstotki (Petrol 2010). 
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Iz tabele 5.1 je razvidno, da je organizacijska klima v Skupini Petrol tudi to leto 

rahlo naraščala in je bila višja od povprečja slovenskih podjetij, ki so bila vključena v 

raziskavo. Tudi v svoji panogi (trgovina) so bili pri merjenju organizacijske klime nad 

povprečjem (3,53). 

Glavnina sodelujočih v raziskavi je bila zaposlena na bencinskih servisih, zato 

lahko predpostavimo, da je visoka ocena klime v Skupini Petrol posledica pozitivnih 

ocen zaposlenih v maloprodaji, pri čemer se je tokrat prvič pojavila razlika v ocenjeni 

klimi na bencinskih servisih v upravljanju Petrola in na najemnih bencinskih servisih. 

Do sedaj so bile razlike med njimi neznatne, v letu 2006 pa so bili po rezultatih sodeč 

bolj zadovoljni na najemnih bencinskih servisih. Po mnenju odgovornih naj bi bilo na 

bencinskih servisih, ki so bili takrat v upravljanju Petrola (največji in najtežje vodljivi), 

poslovanje še posebej podvrženo skrbnemu nadzoru in ukrepanjem ob morebitnih 

nepravilnostih, kar naj bi se odrazilo na počutju zaposlenih. 

Največji dvig so dosegli v kategoriji notranjega sporazumevanja in obveščanja, 

poznavanja poslanstva, vizije in ciljev ter v kategoriji notranjih odnosov. Vse to kaže na 

veliko zavzetost managementa pri delu z ljudmi. To se še posebej odraža v trditvah, da 

imajo v organizaciji več rednih delovnih sestankov, da vodstvo zaposlenim posreduje 

informacije na razumljiv način in da jim nadrejeni dajejo dovolj informacij za dobro 

opravljanje dela. Pri sklopu vprašanj glede primerjave z drugimi podjetji so zaposleni v 

Petrolu izjavili, da ne glede na vse spremembe Petrol še vedno vidijo kot uspešnejše, 

učinkovitejše in uglednejše podjetje.  

Zadovoljstvo pri delu je bilo v letu 2006 ocenjeno nekoliko slabše kot leto poprej. 

V tem letu so bili zaposleni v Petrolu namreč priča mnogim, tudi korenitim 

spremembam. V primerjavi s preteklimi leti so bili celo bolj zadovoljni z vodstvom 

organizacije, z neposredno nadrejenim in še vedno enako zadovoljni s sodelavci. 

Nezadovoljstvo pa se je pokazalo pri plači in možnostih za napredovanje (Novak 2007, 

19). Medtem ko so zaposleni v Skupini Petrol zadovoljstvo pri delu ocenili višje kot 

zaposleni v ostalih sodelujočih slovenskih podjetjih, to ne velja za ocene zaposlenih v 

branži (trgovina – 3,67). 

5.2.2 Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v letu 2007 

V letu 2007 so poleg matične družbe, odvisnih družb in najemnih bencinskih 

servisov v Sloveniji v raziskavi sodelovale tudi vse odvisne družbe v tujini. K raziskavi 

je bilo povabljenih 2.723 zaposlenih, anketo pa jih je izpolnilo 1.958 oziroma 71,9 

odstotka.  

Rezultati merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v Skupini Petrol 

so bili tudi v letu 2007 nad državnim (3,19) in branžnim povprečjem (3,48). V 

primerjavi z državnim povprečjem so bile pri organizacijski klimi največje razlike v 

kategorijah notranjega sporazumevanja in obveščanja, organiziranosti in notranjih 
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odnosov. Povprečna organizacijska klima v Skupini Petrol je bila v letu 2007 ocenjena s 

3,56, kar je nekoliko nižje kot leta 2006 (3,61). Zaposleni so tokrat najbolj pozitivno 

ocenili odnos do kakovosti, inovativnost in pobudnosti, motivacijo in zavzetost ter 

strokovno usposobljenost in učenje, najnižje ocenjeni pa sta bili kategoriji nagrajevanje 

in razvoj kariere.  

Pri merjenju zadovoljstva pri delu so bili zaposleni najbolj zadovoljni s svojimi 

sodelavci, z neposredno nadrejenimi, delom ter s stalnostjo zaposlitve. Splošno 

zadovoljstvo z delom je bilo že drugo leto v upadu (3,57), a še vedno nad slovenskim 

povprečjem (3,41) (Tušar 2008, 25).  

5.2.3 Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v letu 2008 

V letu 2008 so, podobno kot leta 2007, poleg matične družbe, odvisnih družb in 

najemnih bencinskih servisov v Sloveniji v raziskavi sodelovale tudi vse večje odvisne 

družbe v tujini. K anketiranju je bilo povabljenih 3.283 zaposlenih, odzvalo pa se jih je 

2.430 ali 74 odstotkov. 

Povprečna organizacijska klima v Skupini Petrol je bila v letu 2008 ocenjena s 

3,58, kar je višje v primerjavi z letom 2007 (3,56). Zaposleni v Skupini Petrol so najbolj 

pozitivno ocenili kategorije odnos do kakovosti, motivacija in zavzetost, inovativnost in 

pobudnost ter notranje odnose. Srednje ocene so dodelili kategorijam organiziranosti, 

pripadnosti organizaciji, vodenja, strokovne usposobljenosti in učenja, poznavanja 

poslanstva, vizije in ciljev ter notranjega sporazumevanja in obveščanja. Najnižje so 

tudi tokrat ocenili kategoriji nagrajevanja in razvoja kariere.  

V primerjavi z letom 2007 so zaposleni večino kategorij organizacijske klime 

ocenili višje ali podobno kot leto prej. Ocena se je najbolj zvišala pri kategorijah razvoja 

kariere, vodenja, motivacije in zavzetosti, notranjega sporazumevanja in obveščanja ter 

notranjih odnosov. Nekoliko nižje kot v letu 2006 sta bili ocenjeni kategoriji strokovne 

usposobljenosti in nagrajevanja. Primerjava rezultatov s SiOK 2008 kaže, da so 

zaposleni prav vse kategorije ocenili nad državnim (3,27) pa tudi nad branžnim 

povprečjem (3,43).  
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Graf 5.4 Organizacijska klima v Skupini Petrol med leti 2006 in 2008  

 

Vir: Tušar 2009, 20. 

V primerjavi z letom 2007 se je zadovoljstvo zaposlenih iz povprečne ocene 3,57 

zvišalo na 3,60. Zaposleni so bili najbolj zadovoljni s svojimi sodelavci, z neposredno 

nadrejenim, s stalnostjo zaposlitve ter z delom. Nekoliko manj so bili zadovoljni z 

delovnim časom, delovnimi pogoji, možnostmi za izobraževanje, z vodstvom 

organizacije ter s statusom v organizaciji. Enako kot leta 2007 so bili najmanj 

zadovoljni z možnostmi za napredovanje in s plačo.  

V primerjavi s SiOK povprečjem je bilo zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve, z 

delovnim časom in s plačo ocenjeno pod povprečjem, ostale trditve pa so imele višje 

povprečne ocene (Tušar 2009, 20). Splošna ocena zadovoljstva pri delu zaposlenih v 

Skupini Petrol je bila tako celovito gledano na koncu višja od splošne ocene vseh 

sodelujočih v SiOK raziskavi (3,48), prav tako pa tudi višja od povprečne ocene 

zadovoljstva zaposlenih v panogi (3,54). 
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Graf 5.5 Zadovoljstvo zaposlenih pri delu v Skupini Petrol med leti 2006 in 

2008 

 

Vir: Tušar 2009, 20.  

5.2.4 Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v letu 2009 

V oktobru 2009 so v skupini Petrol izvedli že deveto zaporedno raziskavo. V letu 

2009 lahko izpostavimo kar tri kategorije. Ocena povprečne organizacijske klime in 

ocena povprečnega zadovoljstva zaposlenih sta bili najboljši v zgodovini raziskave v 

skupini Petrol, poleg tega je bilo vrnjenih največ izpolnjenih vprašalnikov do sedaj. 

V letu 2009 je bilo k raziskavi povabljenih 3.479 zaposlenih. Vrnjenih je bilo 2.701 

izpolnjenih vprašalnikov oziroma 77,6 odstotkov, kar predstavlja drugo najvišjo 

udeležbo v celotnem obdobju izvajanja raziskave. Poleg matične družbe, odvisnih družb 

in najemnih bencinskih servisov v Sloveniji so v raziskavi sodelovale tudi vse večje 

odvisne družbe v tujini. Največji delež zaposlenih predstavljajo zaposleni na bencinskih 

servisih, zato so rezultati raziskave v pretežni meri odvisni prav od njih.  

Povprečna organizacijska klima v skupini Petrol je bila v letu 2009 ocenjena s 3,68, 

kar je najvišje do sedaj. Najbolj se je ocena zvišala v družbi Rodgas AD iz 3,86 v letu 

2008 na 4,08 v letu 2009, v Petrol Maloprodaja Slovenija, d. o. o., iz 3,49 na 3,70 in v 

Petrol Skladiščenje, d. o. o., iz 3,18 na 3,34. Najvišje, z oceno 4,17, je bila 

organizacijska klima ocenjena v družbi Petrol VNC, d. o. o.  

V primerjavi z letom 2008 so zaposleni v skupini Petrol višje ocenili vse kategorije 

organizacijske klime. Najbolj pozitivno ocenjujejo kategorije odnos do kakovosti, 

motivacije in zavzetosti, inovativnosti, pobudnosti ter notranjih odnosov.  
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Graf 5.6 Organizacijska klima v Skupini Petrol med leti 2007 in 2009 

 

Vir: Tušar 2010, 29. 

Zadovoljstvo zaposlenih pri delu se je iz povprečne ocene 3,60 zvišalo na 3,71. 

Ocena se je, enako kot pri klimi, najbolj povzpela v družbah Rodgas AD, Petrol 

Maloprodaja Slovenija, d. o. o., in Petrol Skladiščenje, d. o. o. Najvišje, z oceno 4,24, je 

bilo zadovoljstvo ocenjeno tudi v Petrol VNC, d. o. o.  

V primerjavi z letom 2008 so bili višje ocenjeni vsi vidiki zadovoljstva. Najbolj se 

je povzpela ocena zadovoljstva z vodstvom organizacije.  

Primerjava rezultatov s SiOK 2008 kaže, da je skupina Petrol precej nad državnim 

povprečjem. Pri organizacijski klimi so zaposleni višje ocenili prav vse kategorije. 

Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve se giblje v okviru SiOK povprečja, vsi ostali vidiki 

zadovoljstva pa so prav tako nadpovprečni. Razlike so največje pri kategorijah notranjih 

odnosov, notranjega sporazumevanja in obveščanja ter organiziranosti. Pri zadovoljstvu 

pa najbolj odstopa zadovoljstvo z delovnimi pogoji. 
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Graf 5.7 Zadovoljstvo pri delu v Skupini Petrol med leti 2007 in 2009 

 

Vir: Tušar 2010, 29. 

Na koncu tega poglavja lahko povzamemo zgornje ugotovitve v naslednje trditve: 

 udeležba zaposlenih v Skupini Petrol v SiOK-ovi raziskavi organizacijske 

klime in zadovoljstva pri delu je bila precej zadovoljiva, saj je bila vselej nad 

71 odstotki (od 50- do 60-odstotna udeležba na državni ravni); 

 ocene povprečne organizacijske klime zaposlenih v Skupini Petrol so od leta 

2006 v rahlem upadu, razen v letu 2009, ko je bila povprečna organizacijska 

klima v obravnavanem obdobju najvišje ocenjena; 

 ocene organizacijske klime v Skupini Petrol so bile med leti 2006 in 2009 kljub 

temu vseskozi nad državnim in panožnim povprečjem; 

 povprečno zadovoljstvo zaposlenih pri delu v Skupini Petrol je bilo najvišje v 

letu 2006, najnižje pa leto kasneje; 

 povprečno zadovoljstvo zaposlenih v Skupini Petrol med leti 2006 in 2008 je 

bilo vseskozi nad državnim povprečjem; 

 povprečno zadovoljstvo zaposlenih v Skupini Petrol je bilo v letu 2006 pod, v 

letih 2007 in 2008 pa nad branžnim povprečjem. 

5.2.5 Zadovoljstvo zaposlenih v skupini Petrol, d. d., Ljubljana, poslovna enota 

Celje, v letu 2009 

Zadovoljstvo zaposlenih v skupini Petrol, d. d, Ljubljana, poslovni enoti Celje, je 

bilo ugotovljeno na podlagi ankete, ki smo jo izvedli med zaposlenimi.  

Anketo smo izvedli v času od 20. avgusta do 20. oktobra 2009.  
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Rezultati ankete so pokazali, da so zaposleni najbolj zadovoljni s sodelavci, s 

stalnostjo zaposlitve in z delom, kar je podobno kot v celotni skupini Petrol, d. d.  

V poslovni enoti Celje so zaposleni najmanj zadovoljni s plačo. V primerjavi z 

ostalimi kategorijami so manj zadovoljni tudi z možnostmi za napredovanje in s samim 

statusom v organizaciji. Rezultati kategorij, ki imajo najnižje vrednosti, so prav tako 

podobni kot v celotni skupini Petrol.  

Zadovoljstvo zaposlenih v poslovni enoti Celje je splošno gledano zelo podobno 

rezultatom za celotno skupino Petrol.  

Graf 5.8 Zadovoljstvo zaposlenih pri delu v Skupini Petrol – poslovna enota 

Celje v letu 2009 
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6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE  

Rezultati raziskave znotraj Skupine Petrol so v vseh proučevanih razsežnostih 

organizacijske klime nad slovenskim povprečjem, kakor tudi nad vsemi slovenskimi 

trgovskimi podjetji, ki so sodelovali v SiOK-ovi analizi organizacijske klime.  

Ugotovljeno stanje je zadovoljivo, vendar se v podjetju zavedajo, da je 

organizacijska klima ključnega pomena tako pri nadaljnjem razvoju kot pri doseganju 

ciljev in uresničevanju vizije, zato nenehno iščejo možnosti za morebitne izboljšave.  

Na podlagi rezultatov preučevanja organizacijske klime v Skupini Petrol lahko 

ugotovimo, da so najslabše ocenjene kategorije razvoja kariere, nagrajevanja ter 

notranjega sporazumevanja in obveščanja. Najslabše ocenjene kategorije so vseskozi 

enake, tako v letu 2006, 2007, 2008 in 2009, zato predstavljajo velik izziv in obvezo 

vodstva za pripravo konkretnih ukrepov za izboljšanje stanja na tem področju.  

V nadaljevanju podajamo predloge za izboljšanje najslabše ocenjenih kategorij.  

Predlogi za izboljšanje razvoja kariere 

Najpomembnejše za podjetje je, da ima kader, ki je strokovno izobražen in 

usposobljen za opravljanje dela.  

V Skupini Petrol so zaposleni mnenja, da sistem napredovanja zaposlenim ne 

omogoča uresničljivih možnosti za napredovanje ter da merila napredovanja niso 

povsem jasna. Ker večini zaposlenih merila za napredovanje niso povsem jasna in 

poznana, bi bilo treba jasneje opredeliti pravila za napredovanje.  

Treba bi bilo uvesti takšen sistem, ki bi omogočal, da neposredno nadrejeni na 

podlagi presoje vseh zaposlenih mesečno nagradi najuspešnejše in najprizadevnejše 

delavce. Kljub temu, da nagrada ne bi bila visoka, bi bistveno pripomogla k motivaciji 

in zadovoljstvu zaposlenih.  

Predlogi za izboljšanje sistema nagrajevanja 

Sistem nagrajevanja ima dve pomembni vlogi, saj neposredno motivira zaposlene, 

da v svoje delo vložijo več truda, kar omogoča podjetju, da prepozna sposobnost 

zaposlenih, posredno pa pripomore k večji motiviranosti, predanosti in samopobudnosti 

zaposlenih, ki čutijo, da so za svoj trud pravično nagrajeni.  

V podjetju je nujno treba zagotoviti, da so razmerja med plačami ustrezna in da 

zaposleni prejemajo plače, ki so enakovredne ravni plač na tržišču.  

Zaposleni v Skupini Petrol so mnenja, da za slabo opravljeno delo sledi ustrezna 

sankcija, za večjo obremenjenost pa ni ustrezne nagrade. Tako bi morale biti nagrade v 

skladu z rezultati dela, kar bi še posebej spodbudilo tiste, ki so bolj obremenjeni z 

delom. Poleg denarnih nagrad bi zaposleni morali biti nagrajeni tud z ostalimi oblikami 

nagrajevanja. Vodje bi morale pogosteje izrekati pohvalo in priznanje, saj v pravem 
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trenutku in na prav način izrečena pohvala za dobro opravljeno delo zaposlenim pomeni 

veliko in jih vzpodbuja. Da lahko zaposleni razvijejo svoje sposobnosti, je potrebno v 

podjetju vzpostaviti tako zaupanje, da lahko naredijo tudi kakšno napako, ki pa ni 

kaznovana za vsako ceno.  

Kljub temu, da ima Skupina Petrol v svojem sistemu nagrajevanja že vgrajeno 

možnost spremenljivega plačila, ki je odvisno od poslovne uspešnosti podjetja, da ob 

koncu leta še dodatno ugotavlja nadpovprečno uspešnost poslovanja in da sprejemajo 

odločitve o dodatnih izplačilih zaposlenim, bo potrebno na razumljiv način približati 

sistem nagrajevanja zaposlenim.  

Ob koncu leta 2008 je predsednik uprave Petrola, Marko Kryžanovski, v enem 

izmed intervjujev dejal: »Vsaka organizacija po lastni meri in skladno s svojimi 

potrebami ter zmožnostmi oblikuje takšen sistem nagrajevanja, ki zadosti 

motivacijskemu vidiku. Motivacija za delo pa je ključnega pomena. V Petrolu se 

zavedamo, da bi bila naša strategija neizvedljiva, če ne bi imeli usposobljenih, 

motiviranih in ustvarjalnih sodelavcev, ki uresničujejo naše skupne ambiciozne cilje – 

biti vodilni energetski ponudnik v jugovzhodni Evropi.« (Albreht 2008) 

Zupanova (2001) meni, da zaposleni neposredno občutijo vsako spremembo v 

sistemih plačevanja in temu ustrezno prilagodijo svoje vedenje. Učinkovit sistem 

nagrajevanja zaposlenih ne odgovarja na vprašanje »koliko«, temveč na vprašanje 

»kako« plačati zaposlene, da bodo delo opravili čim bolje. Pohvale, nagrade in 

napredovanja prispevajo k temu, da zaposleni dobijo večje zaupanje vase in v svoje 

delo.  

Predlogi za izboljšanje notranjega sporazumevanja in obveščanja 

Za učinkovito notranje sporazumevanje in obveščanje je pomembno, da zaposleni 

dobijo dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v lastnih in tudi drugih enotah podjetja, da 

nadrejeni dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje dela ter da komunikacija poteka 

sproščeno in enakopravno. Če bodo zaposleni bolj obveščeni o dogajanju v podjetju in 

bodo informacije sproti stekle do vseh, bodo lahko zaposleni lažje čutili, da soustvarjajo 

rezultate in imajo dovolj informacij za opravljanje svojega dela.  

Na področju notranjega sporazumevanja in obveščanja je bilo v Skupini Petrol v 

zadnjih letih že veliko narejenega. Z uvedbo intraneta, na katerem so dostopni vsi 

pomembnejši podatki, informacije, predpisi, akti, sklepi, dokumenti itd., so se izboljšale 

možnosti obveščanja zaposlenih. Ti se žal premalo poslužujejo tega orodja, zato bo pri 

njih potrebno vzbuditi zanimanje za pogostejšo in učinkovitejšo uporabo.  

Vodstvo bi moralo s svojimi zaposlenimi večkrat in kakovostneje komunicirati, jih 

pogosteje obveščati o svojih odločitvah in jih vzpodbujati k izražanju svojih mnenj in 

želja. Zaposleni bodo na tak način izgubili občutek nepomembnosti, saj bodo vedeli, da 

pri določenih odločitvah upoštevajo njihovo mnenje.  
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Zgoraj omenjeni predlogi za izboljšave veljajo tudi za poslovno enoto Celje, saj so 

rezultati raziskave v omenjeni enoti zelo podobni rezultatom celotne skupine Petrol.  
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7 SKLEP 

Smo v času nenehnih sprememb in uspešnost organizacije temelji vse pogosteje na 

samostojnih, visoko usposobljenih in zadovoljnih zaposlenih, ki se med seboj dobro 

razumejo in sodelujejo, prav tako pa naj bi tudi med njimi in vodilnimi kadri v podjetju 

bili dobri odnosi. Visoko motivirani in zadovoljni zaposleni so lahko vir konkurenčne 

prednosti in ključni element dolgoročne uspešnosti podjetja. 

Dobra organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih sta zelo pomembna 

dejavnika za vsako organizacijo. Zaposleni, ki skupaj delajo in se med seboj dobro 

razumejo, bodo dosegali dobre rezultate, njihova storilnost bo višja in vse bolj bodo 

pripadni organizaciji. Zadovoljni zaposleni so predpogoj za naraščajočo storilnost, 

kakovost izdelkov in storitev ter ugled podjetja.  

Na pomen organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih je še posebej opozoril 

projekt Slovenska organizacijska klima (SiOK), ki so ga pričeli izvajati leta 2001. 

Ravno Skupina Petrol je bila pobudnik celotnega projekta, zato že od vsega začetka tudi 

redno sodeluje v njegovih raziskavah. 

Vodilna ideja projekta je primerjalno raziskovanje organizacijske klime in 

zadovoljstva zaposlenih v slovenskih organizacijah z namenom povečevanja zavedanja 

o pomenu klime in pomenu ustreznih metod za njen razvoj. Projekt, ki ga izvajajo vsako 

leto in pri katerem sodeluje vse več slovenskih organizacij, dokazuje, da je zavedanje o 

pomenu organizacijske klime prisotno in nujno potrebno. Kljub temu pa se nekatere 

organizacije še ne zavedajo pomena človeškega kapitala v tolikšni meri, kot bi to bilo 

potrebno.  

Spremljanje klime v Skupini Petrol oziroma odnosa zaposlenih do določenih meril 

omogoča vodstvu podjetja kakovostno in merljivo povratno informacijo o tem, kako 

sodelavci zaznavajo podjetje na različnih področjih, kot so odnos do kakovosti, 

inovativnost in pobudnost, motivacija in zavzetost, pripadnost organizaciji, strokovna 

usposobljenost in učenje, poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, vodenje, 

organiziranje, notranje sporazumevanje in obveščanje, razvoj kariere, notranji odnosi in 

nagrajevanje. Z vključevanjem v projekt SiOK ne dobijo le informacij o svojem 

poslovanju, temveč tudi primerjavo z drugimi slovenskimi organizacijami. 

V Skupini Petrol, na katero se nanaša praktični del diplomske naloge, se pomena 

organizacijske klime dobro zavedajo, saj so prve raziskave bile opravljene že pred 

projektom SiOK.  

Dejstvo je, da so zaposleni pri delu in na delovnem mestu lahko uspešni in 

učinkoviti le takrat, ko so zadovoljni. Ko občutijo notranje zadovoljstvo in osebni 

uspeh, lahko navzven delujejo dobro razpoloženi in so pripravljeni delati v korist 

podjetja. Reševanje problemov in kritičnih stanj pa je možno le takrat, ko jih odkrivamo 

in odpravljamo vzroke zanje.  
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Praktični del diplomske naloge temelji na podatkih raziskave projekta SiOK, ki smo 

jih prikazali v grafični in tabelarni obliki ter jih tudi interpretirali.  

Na podlagi rezultatov preučevanja organizacijske klime v Skupini Petrol smo 

ugotovili, da so najslabše ocenjene kategorije razvoj kariere, nagrajevanja, notranjega 

sporazumevanja in obveščanja. Najslabše ocenjene kategorije so vseskozi enake, tako v 

letu 2006, 2007, 2008 in 2009, zato predstavljajo velik izziv in obvezo vodstva za 

pripravo konkretnih ukrepov za izboljšanje stanja na tem področju. Za vse tri najslabše 

ocenjene kategorije smo podali predloge za izboljšave. 

Zgolj redno in načrtno merjenje organizacijske klime in uresničitev potrebnih 

sprememb na dolgi rok zagotavlja spreminjanje obstoječe klime, kar se kaže skozi 

zadovoljstvo zaposlenih in posledično tudi skozi uspeh podjetja.  

Merjenje organizacijske klime in analiza rezultatov merjenj ter prizadevanje za 

ugodno klimo pa mora postati stalen proces v vsakem podjetju.  
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