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PPOOVVZZEETTEEKK  

  

Zaposleni so ključni faktor uspeha vsake organizacije. Kapital in najnovejša tehnologija ne 

pomagata k uspešnosti podjetja brez usposobljenih in visoko motiviranih zaposlenih. Če hoče 

biti podjetje danes uspešno, mora biti drugačno od konkurence. Drugačnost, ki ni hitro 

posnemljiva, pa zagotavljajo ljudje. 

V diplomskem delu sem preučil organizacijsko klimo ter njene dimenzije. Klima odraža 

politiko ter način upravljanja s človeškimi viri v podjetju. Z redno spremljavo klime 

preverjamo učinke vpeljanih sprememb v organizaciji. Klima je tudi zgodnji opozorilni znak, 

da se v organizaciji dogaja nekaj, na kar je potrebno biti pozoren. S pomočjo projekta SiOK je 

predstavljena raziskava organizacijske klime v podjetju Color. Mnenja sem, da bi se dalo 

obstoječo organizacijsko klimo izboljšati. S tem namenom sem v diplomskem delu podal 

konkretne predloge za izboljšavo obstoječe organizacijske klime. 
 

Ključne besede: organizacijska klima, organizacijska kultura, management, uspešnost 

podjetja, podjetje Color, motivacija, strategija 

  

AABBSSTTRRAACCTT  

  

The employees are the key factor to a success of every organization. Capital and the newest 

techology cannot help the company prosper much without qualified and highly motivated 

employees. Nowadays, the company has to differ from its competition if it aims to be 

successful. People are a guarantee for the diversification that cannot be imitated. 

In my dessertation I studied the organizational atmosphere and its dimensions. Atmosphere 

reflects the politics and the way of dealing with human sources in the company. If we monitor 

the atmosphere regularly, we can check the effects of the changes that were introduced in the 

company. The atmosphere is an early warning sign that something that we should pay heed to 

is going on in the organization. With the help of SiOK project the research of the 

organizational atmosphere in the Color company is presented. In my opinion, the current 

organizational atmosphere could be improved and for this purpose, my dissertation includes 

concrete suggestions for the improvement of the current organizational atmosphere. 
 

Key words: organizational atmosphere, organizational culture, management, success of a 

company, company Color, motivation, strategy 
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11  UUVVOODD  

V današnjem času globalizacije, odprte ekonomije in hitrih sprememb se vedno 

več podjetij ukvarja z vprašanjem, kako pomembni so za podjetje kapital, nova 

tehnologija in zaposleni. Dejstvo je, da so za podjetje najbolj pomembni zaposleni, kajti 

še tako dobra tehnologija ni dovolj, če nimamo ustrezno izobraženih, usposobljenih in 

motiviranih kadrov, da bi znali ravnati z najnovejšo tehnologijo. Prav tako nam ne 

zadostuje kapital, če z njim ne znamo pravilno ravnati. 

Torej so zaposleni tisti, ki s svojim delom udejanjajo smotre podjetja in hkrati v 

njem ustvarjajo ozračje in odnose med ljudmi, ki oblikujejo posamezno podjetje ter ga 

ločujejo od ostalih podjetij. Sposobni in motivirani ljudje so edini pravi vir konkurenčne 

prednosti podjetja. Ljudje zagotavljajo drugačnost, vse drugo je mogoče hitro 

posnemati. 

Za ponazarjanje odnosov med zaposlenimi v podjetju najpogosteje uporabljamo 

izraz organizacijska klima. Organizacijska klima je odvisna od tega, kako zaposleni 

občutijo lastno delo, organizacijo dela, način vodenja, medsebojno komunikacijo, 

nagrajevanje, počutje v organizaciji ter zmožnosti vsestranskega osebnega razvoja. 

Lahko rečem, da je organizacijska klima skupno ime za način vedenja zaposlenih in 

zaznavanje medsebojnih odnosov.  

Organizacijska klima posredno vpliva na uspešnost poslovanja in zadovoljstvo 

zaposlenih. Če se slednji čutijo v podjetju spoštovani in cenjeni, je verjetnost večja, da 

bo njihov prispevek pri doseganju dobrih poslovnih rezultatov pozitiven in nenazadnje 

se bo to pozitivno odražalo tudi pri njihovem osebnem zadovoljstvu in razvoju. 

Vodilni managerji so tisti, ki s svojim delom in obnašanjem vplivajo na zaposlene 

in oblikujejo vzorce obnašanja v podjetju. 

Namen diplomskega dela je predstaviti pojem organizacijske klime in 

zadovoljstva zaposlenih ter s pomočjo analize rezultatov meritev organizacijske klime 

svetovati vodilnemu osebju pri sprejemanju odločitev, katere izboljšave uvesti za dvig 

organizacijske klime in izboljšanja počutja zaposlenih, ki posredno vplivajo tudi na 

uspešnost podjetja. 

V diplomskem delu bom predstavil, kako merimo organizacijsko klimo in kako jo 

spreminjamo ter preučil organizacijski klimi sorodne pojme. Pri tem želim povezati 

teorijo s prakso. V ta namen bom preučil organizacijsko klimo v podjetju Color. Namen 

je raziskati in ugotoviti, kakšno mnenje imajo zaposleni o svojem podjetju, kakšni so 

notranji odnosi, kako se počutijo na delovnih mestih, ugotoviti njihov odnos do dela, 

odnos do kakovosti, organiziranost strokovnega izpopolnjevanja in učenja. S pomočjo 

projekta raziskovanja in merjenja organizacijske klime, poimenovanega SiOK – 

slovenska organizacijska klima, bom predstavil in preučil rezultate merjenja 



 2 

organizacijske klime v podjetju Color d. d. Medvode. Projekt SiOK od leta 2001 deluje 

v okviru Gospodarske zbornice Slovenije; podjetje Color je vključeno v raziskavo od 

samega začetka. 

V diplomskem delu bom uporabil različne metode raziskovanja organizacijske 

klime. V teoretičnem delu bom pri svojem delu uporabljal predvsem metodi deskripcije 

in klasifikacije. Za ugotavljanje razlik in podobnosti med pojmi bom uporabil metodo 

komparacije. 

Empirični del bom izdelal na podlagi podatkov, ki jih bom pridobil v podjetju 

Color. Slednje je v okviru projekta SiOK med zaposlenimi izvedlo anketo ter jo 

statistično obdelalo. Rezultate ankete bom analiziral in podal predloge za izboljšavo 

stanja. 

Diplomsko delo sestavljajo štiri poglavja. V uvodu bralcu predstavim namen in 

cilj diplomskega dela. V drugem poglavju opredelim organizacijsko klimo in zgodovino 

raziskovanja organizacijske klime. Razložim dimenzije organizacijske klime, kako jo 

preučujemo in merimo ter poskušam odgovoriti na vprašanja, zakaj to počnemo. 

Ugotavljam vpliv dobre klime na uspešnost organizacije ter probleme pri raziskavi in 

razumevanju klime v organizaciji. Drugo poglavje zaključim z raziskavo organizacijski 

klimi sorodnih pojmov. 

V tretjem poglavju predstavim podjetje Color d. d. Medvode, njegovo zgodovino, 

vizijo, poslanstvo ter strategijo. V nadaljevanju predstavljam rezultate vprašalnika 

SiOK, podam interpretacijo rezultatov in predloge za izboljšave dimenzij klime, ki so 

slabo ocenjene. V sklepu povzemam glavne ugotovitve po poglavjih, opozorim na 

omejitve, s katerimi sem se srečeval pri diplomskem delu in podam predloge za 

nadaljnje delo na tem področju. 
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22  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJSSKKAA  KKLLIIMMAA  

Že z oblikovanjem organizacijske strukture smo predvideli naloge in relacije med 

ljudmi, ki naj bi opravljali posamezne naloge. Z zaposlitvijo delavcev smo od njih 

pričakovali določeno vedenje glede na naloge in naravo dela. V praksi se velikokrat 

izkaže, da se ljudje obnašajo drugače, kakor smo pričakovali. Na vedenje ljudi namreč 

vpliva veliko dejavnikov, ki jih ob sprejemu zaposlenih ne moremo predvideti.  

 

Organizacijska oziroma psihosocialna klima se ponavadi definira kot percepcija 

vseh elementov delovnega okolja (dogodki, postopki, pravila, odnosi), ki so članom 

organizacije psihološko smiselni oziroma pomembni. Referenčni okvir je pri 

raziskovanju klime torej organizacija kot celota (Kunštek 2003, 19). 

2.1 Opredelitev organizacijske klime 

Organizacijska klima je vzdušje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in 

neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vplivajo 

na obnašanje ljudi in uporabo njihovih zmogljivosti. Termin klima torej zajema tiste 

značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v organizaciji in zaradi katerih se organizacije 

med seboj razlikujejo. Organizacijske klime ne smemo zamenjati s fizikalno klimo. 

Organizacije se ne razlikujejo le po fizični strukturi, pač pa tudi po tem, kakšna stališča 

in vedenje najdemo pri ljudeh (Lipičnik 1999, 198) 

Gilmer (1969, 60) ugotavlja, da se organizacije ne razlikujejo le po fizični 

strukturi, pač pa tudi po tem, kakšna stališča in vedenje vzbujajo pri ljudeh; vendar te 

razlike so povezane s psihološkimi strukturami. Nekateri ljudje so zadovoljni s svojim 

delovnim mestom in to včasih iz istih razlogov, zaradi katerih drugi izražajo 

nezadovoljstvo. Individualne osebnosti in delovne zahteve v medsebojnem učinkovanju 

ustvarjajo klimo, ki je lahko pomembna za posameznika in organizacijo. 

Trevnova (Treven 2001, 123) navaja, da je klima odsev tistega, kar zaposleni 

pričakujejo od podjetja, sodelavcev, predpostavljenih, podrejenih in tudi odsev tistega, 

kar dejansko dobijo ali kar pogrešajo. Pravi tudi, da organizacijsko klimo lahko 

preučujemo, analiziramo, spreminjamo kot celoto, še boljše pa je, če na klimo gledamo 

kot skupek različnih dejavnikov. Vsak dejavnik ugotavljamo posebej in tako lažje 

ugotavljamo, kje je podjetje močno in kje šibko. Tako tudi lažje začnemo z 

izboljševanjem, saj izboljšujemo vsak segment posebej. 

V strokovni literaturi najdemo veliko različnih izrazov, ki jih avtorji uporabljajo 

za označevanje klime: organizacijska klima ali klima v organizaciji, organizacijska 

kultura, psihološka klima, osebnost podjetja, delovno ozračje, poslovna klima ali 
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preprosto klima. Nekateri avtorji menijo, da vsi ti izrazi pomenijo isto, drugi pa jim 

očitajo, da ne poznajo pojmov in zato ne vidijo razlik; tretji iščejo skupne točke, ki jih 

zajemajo ti pojmi (Lipičnik 1998, 73). 

Če povzamem misli, ugotovitve in razmišljanja zgoraj navedenih avtorjev, lahko 

rečem, da organizacijska klima predstavlja značilnosti, ki vplivajo na obnašanje ljudi v 

organizaciji in po katerih se organizacije ločijo med seboj. Označuje vzdušje v 

organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in 

sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vpliva na vedenje ljudi in uporabo njihovih 

zmožnosti (Lipičnik 1998, 74). Cilj organizacije je, da ustvari takšno klimo, ki omogoča 

doseganje optimalnih rezultatov. 

2.2 Zgodovina raziskovanja organizacijske klime 

Začetki raziskovanja in preučevanja organizacijske kulture izhajajo iz industrijske 

in organizacijske psihologije. Podajam kratek zgodovinski pregled raziskav 

organizacijske klime temelječ na delu Organizacijska klima in kultura (Organizational 

Climate and Culture) po Schneiderju (1990, 9–18) in delu Organizational Climate 

Similarity and Performance avtorja  Beamisha in Feya (2001, 857–859).  

Začetki teorij o organizacijski klimi segajo v leto 1939, ko Lewin objavi članek, 

ki je govoril o eksperimentalno-ustvarjalni klimi v deških skupinah. Klime še ni 

definiral, uporablja pa pojem socialna klima (social climate). Leta 1958 je objavljen 

članek o klimi v banki, ki pa že definira klimo, kot jo poznamo danes (Ashkanasy, 

Peterson in Wilderon 2000, 3). 

Leta 1960 McGregor v knjigi Človeška stran podjetnosti (The human side of 

Enterprise) govori o managerski klimi. Prepričan je, da managerji ustvarjajo klimo 

organizacije (Schneider 1990, 11). Leta 1961 Gilmer v knjigi Industrijska psihologija 

(Industrial Psychology) govori o pojmih organizacijske kulture, osebnosti podjetja ter 

psihološki ali organizacijski klimi. Pod klimo razume tiste značilnosti, po katerih se 

organizacija loči od drugih organizacij in ki vplivajo na vedenje ljudi v organizaciji. Dalje 

Gilmer ugotavlja, da psihološka ali organizacijska klima ne vpliva le na posameznike, 

ampak tudi na način interakcije znotraj organizacij samih. Predpostavka, da je vedenje 

funkcija medsebojnega učinkovanja organizma in okolja, prihaja v industrijski psihologiji 

do izraza pri problemih selekcije, izobraževanja, delovnega zadovoljstva in sploh 

duševnega zdravja. Postavi si že vprašanja o vrsti psiholoških klim, kako je klimo moč 

izmeriti in kakšen je učinek klime na posameznika (Gilmer 1969, 60–89). 

Leta 1968 Letwin in Stringer objavita knjigo Motivacija in organizacijska klima 

(Motivation and Organizational Climate). Raziskovala sta vpliv klime na motivacijo. 

Klimo definirata kot sestav lastnosti delovnega okolja, ki ga sestavljajo zaposleni in ki 

vpliva na vedenje in motivacijo zaposlenih v organizaciji.  



 5 

Prvi je sistematično analiziral klimo v organizaciji Chris Argyris, s tem ko je 

poizkušal sistematično opisati faktorje, ki sestavljajo organizacijsko klimo. Ugotovi, da 

obstaja nasprotje med posameznikom, ki je neodvisen, ter med organizacijo, ki je po 

naravi birokratizirana ter formalistična in želi ohraniti posameznika v odvisnem stanju. 

Poudarja, da je bistveno, da se v organizacijah ustvari vzdušje odprtosti in zaupanja s 

čim manj prisile (Ashkanasa, Peterson in Wilderon 2000, 23). 

Sedemdeseta leta prinesejo veliko novih del in pogledov na organizacijsko klimo. 

Avtorji opozarjajo na pomanjkljivosti zgodnjih raziskav klime. Klimo začnejo 

raziskovati kot pomemben faktor za doseganje ciljev organizacije (Schneider 1990,  12). 

Podjetja so spoznala, kako pomembna je organizacijska klima, in tako je v 

naslednjih letih izšla cela vrsta študij in raziskav, med katerimi omenjam le nekatere. 

Anderson in West sta raziskovala vpliv organizacijske klime na inovacije in 

inovativnost podjetja. Glick opisuje probleme pri merjenju organizacijske klime, Griffin 

in Mathiew pa raziskujeta razlike med zaznavami klime glede na različne hierarhične 

stopnje v organizaciji. Denisov raziskuje, kakšne so relacije med organizacijsko klimo 

in organizacijsko kulturo (Fey, Beamish 2001, 859 ). 

Pomemben raziskovalec organizacijske klime je Benjamin Schneider (Schneider 

1990, 383–387), ki definira klimo kot percepcijo dogodkov, postopkov, procedur in 

odnosov v organizaciji. Dogodke, postopke in procedure v organizaciji je poimenoval 

rutine (routine), nagrajeno vedenje zaposlenih pa nagrade (reward). Rutine in nagrade 

sporočajo zaposlenim, kaj je cenjeno v njihovem okolju.  

Burton, Lauridsen in Obel na podlagi svoje študije trdijo, da sta dve temeljni 

dimenziji organizacijske klime napetost in odpor proti spremembam. Odpor proti 

spremembam je bistvenega pomena v današnjem času, saj je Lewinov pristop (odmrzni 

– spremeni – zamrzni) ob hitrem tempu življenja prepočasen in predrag. Nizek odpor do 

sprememb omogoča organizacijam, da so v svojem okolju odzivne. Spremembe se 

morajo dogajati stalno in neprestano. Spremembe morajo biti načrtovane, iz česar sledi, 

da jih je lažje načrtovati redno kot pa pretrgano v presledkih. Ob hitrem tempu življenja 

posamezniki v organizaciji želijo nizko napetost, medtem ko Burton, Lauridsen in Obel 

menijo, da ta lastnost ni odločilna. Menijo, da napetost sestavljajo naslednji faktorji: 

zaupanje, morala, enakost nagrad, kredibilnost vodje in iskanje grešnega kozla. 

Napetost vsebuje stres in ravnotežje teh faktorjev. Določena raven napetosti je 

pomembna in nujna za učenje, saj ustvarja pravo razmerje med raziskovanjem in 

izkoriščanjem znanja. Iz tega lahko sklepamo, da je določena stopnja napetosti za 

organizacije, ki želijo živeti, potrebna (Burton, Lauridsen in  Obel 1999, 3). 

Na podlagi zgornjih dveh dimenzij organizacijske klime so določili štiri različne 

oblike organizacijske klime (Burton, Lauridsen in Obel 1999, 9): 
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• skupinska klima (Group Climate), za katero so značilni visoko zaupanje, 

nizka napetost in velik odpor do sprememb; 

• racionalna oz. razumska klima (Rational Goal Climate), za katero so značilni 

nizko zaupanje, visoke napetosti in majhen odpor do sprememb; 

• klima notranjih procesov (Internal Process Climate), kjer se pojavljajo nizko 

zaupanje, visoka napetost in velik odpor do sprememb; 

• razvojna klima (Development Climate), za katero so značilni visoko 

zaupanje, nizka napetost in majhen odpor do sprememb. 

 

Glede na okoliščine in možnosti je lahko vsaka izmed njih primerna in učinkovita, 

vendar ima zaradi hitrega tempa življenja majhen odpor do sprememb prioriteto 

(Burton, Lauridsen in Obel 1999, 6). 

Študija Neala, Westa in Pattersona raziskuje vpliv organizacijske klime na 

ravnanje z ljudmi pri delu (Human Resource Management). Definirajo dva tipa 

organizacijske klime:  

 

• Klima, kjer je poudarek na učinkovitosti in rezultatih (Climate for 

Performance), ki prikazuje osredotočenost zaposlenih na področja, ki se 

cenijo z vidika doseganja ciljev podjetja. Ta področja so skrb za stranke, 

zadovoljstvo kupcev, poudarek na produktivnosti, usmerjenost k doseganju 

ciljev podjetja. 

 

 

• Klima, ki poudarja zadovoljstvo zaposlenih (Climate for Well- being), odraža 

zaznavo zaposlenih o organizaciji in se nanaša na medsebojne odnose. Govor 

je o zadovoljstvu zaposlenih, medsebojnih odnosih, podpori vodij, skrbi za 

razvoj zaposlenih, samostojnosti zaposlenih itd. 

 

Avtorji študije so domnevali, da bosta obe klimi stopnjevali produktivnost 

organizacije. Rezultati raziskav so pokazali, da sama klima v organizaciji neposredno ne 

vpliva na produktivnost, obstaja pa močna povezava med produktivnostjo in ravnanjem 

z ljudmi. Vendar obe klimi vplivata na učinkovitost ravnanja z ljudmi in s tem posredno 

tudi na produktivnost. Raziskovalci govore o progresivnem ravnanju z ljudmi 

(Progressive Human Resource Managemenat Practices), ker priznavajo zaposlene kot 

premoženje in ne kot strošek. Progresivno ravnanje z ljudmi pri delu vključuje izbiranje 

in učenje zaposlenih, ocenjevanje učinkovitosti, nedenarne ugodnosti, spodbude 

zaposlenim, timsko delo in sodelovanje zaposlenih pri odločanju. 
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2.3 Dimenzije organizacijske klime 

Vsak posameznik doživlja organizacijo na svoj edinstven način. Pri raziskavi 

klime nas ne zanimajo vse okoliščine posameznikovega doživljanja, zato se omejimo le 

na posamezne okoliščine, ki predstavljajo posamezne dele klime in jih imenujemo 

dimenzije klime.  

Dimenzije organizacijske klime so tisti dejavniki, ki določeno organizacijsko 

klimo oblikujejo. Klima in njene dimenzije so vedno prisotne v združbi, zato jih ni treba 

iskati. Da bi ugotovili dimenzijo posamezne organizacijske klime, jo moramo najprej 

predpostaviti in šele potem ugotavljamo, ali je ta dimenzija bistvena za klimo ali ne. 

Tako recimo ne ugotavljamo, ali imajo delavci v podjetju svoja stališča ali ne, lahko pa 

poskušamo ugotoviti, kakšna so ta stališča (Lipičnik 1998, 75). 

 

Pri diplomskem delu mi je bil v pomoč projekt raziskovanja organizacijske klime 

v slovenskih podjetjih. Projekt, poimenovan SiOK, že od leta 2001 poteka v okviru 

GZS in je prilagojen slovenskim razmeram.  

 

Osnovne dimenzije organizacijske klime, ki so vključene v vprašalnik pri projektu 

SiOK, so:  
 

• odnos do kakovosti,  

• inovativnost in iniciativnost,  

• motivacija in zavzetost,  

• pripadnost organizaciji,  

• notranji odnosi,  

• vodenje,  

• strokovna usposobljenost in učenje,  

• poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev,  

• organiziranost,  

• notranje komuniciranje in informiranje,  

• nagrajevanje,  

• razvoj kariere,  
 

Merimo torej 12 različnih dimenzij  in se srečujemo s problemom obsežnosti 

vprašalnika. Običajno je v vprašalnik vključenih 3 do 6 dimenzij. Avtorji raziskave 

številčnost dimenzij pojasnjujejo z besedami, da klima izhaja iz predpostavke, po kateri 

je različna socialna okolja mogoče opisati s pomočjo omejenega števila istih ali 

podobnih dimenzij klime v organizaciji (SiOK 2002, 3). 

V nadaljevanju opisujem posamezne dimenzije organizacijske klime (SiOK, 2002). 
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2.3.1 Odnos do kakovosti 

Trg in zaostrena konkurenca določata vse ostrejše kakovostne standarde. »Včeraj« je 

bila kakovost konkurenčna prednost, danes pa postaja nuja za obstoj, razvoj in preživetje 

podjetja. Novi trendi v svetu in zakonske zahteve določajo vse ostrejše kakovostne in 

ekološke kriterije. Japonski gospodarski čudež po drugi svetovni vojni v veliki meri temelji 

na Demingovem konceptu celovitega obvladovanja kakovosti (Total Quality Management 

– TQM), ki postavlja v središče zaposlene. Gre za izrazito procesni pristop, v okviru 

katerega se v središče postavi celoten proces. Danes je za podjetja nujna vpeljava 

standardov kakovosti, kot so npr. ISO standardi 9001, 14001, 18001, ki dokazujejo, da 

podjetja skrbijo tako za kakovost, ekologijo kakor varnost zaposlenih.  

S to dimenzijo organizacijske klime se poskuša ugotoviti, ali se zaposleni čutijo 

odgovorne za kakovost svojega dela, ali se zavedajo, da so vpliven in odgovoren člen tako 

pri ravnanju z okoljem kot pri doseganju standardov kakovosti. Ugotavlja se tudi odnos do 

sodelavcev in oddelkov v podjetju, jasnost zastavljenih standardov in ciljev kakovosti. 

Ugotavlja se tudi, ali v podjetju zaposleni dajejo prednost količini narejenega ali kakovosti 

svojega dela. 

2.3.2 Inovativnost in iniciativnost 

V mednarodnem dokumentu o kakovosti poslovanja in izdelkov – ISO je med 

drugim zapisano, da je inovativnost podlaga konkurenčnosti, kakovosti življenja in 

preživetja – osebnega in narodnega.  

Tako pri inovativnosti kot pri ustvarjalnosti govorimo o lastnosti ljudi. Osnova za 

inovacijo pa je invencija, ki predstavlja sposobnost odkrivanja novih aspektov ali odnosov 

med stvarmi, pojavi ali pojmi oziroma zmožnostmi, da se na podlagi poznanih elementov 

izdelajo nove celote. Ta sposobnost je pri posameznikih različno razvita in je tesno 

povezana z razvitostjo domišljije in splošno inteligenco (Likar in Križaj  2000, 17). 

Osnova za vsako inovacijo je invencija. Pod invencijo razumemo vsako novo 

zamisel, ki obeta korist. Inovacija nastane iz invencije, ko jo nekdo razvije do popolne 

uporabnosti in jo trg. oz. odjemalci sprejmejo, kupijo ter s tem omogočijo avtorju, 

izdelovalcu ter prodajalcu zaslužek.  

Tržne so tiste rešitve, ki jih kupci priznajo, ker jim pomenijo novost ali 

izboljševanje rezultatov, vsebinske pa tiste rešitve, ki z uporabo prinašajo dobiček ali 

boljši ekonomski rezultat (Rebernik 1999, 110). 

Inovativnosti in ustvarjalnosti se v podjetju ne da uveljaviti s pritiskom in 

avtoriteto poslovodstva. Oboje je izid spodbudnega vzdušja v podjetju, ki ima korenine 

v kulturi podjetja (Tavčar 1999, 100). 
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Inovacije in inovativnost so stvar vseh zaposlenih v podjetju, vodstvo mora 

ustvariti primerno klimo. 

 

Z vprašalnikom SiOK se poskuša ugotoviti, ali so zaposleni pripravljeni 

prevzemati tveganje za uveljavitev svojih pobud, kar je v veliki meri odvisno od odnosa 

podjetja do napak med preizkušanjem novih načinov dela. Ugotavlja se tudi, ali se v 

podjetju zaposleni zavedajo nujnosti stalnih sprememb in ali izdelke in storitve stalno 

izboljšujejo. 

2.3.3 Motivacija in zavzetost 

Ljudje delujejo zaradi zadovoljevanja svojih potreb. Potrebe povzročajo v človeku 

napetost, željo in hotenje po delovanju za zadovoljevanje potrebe. Problem motivacije 

je skratka problem usmerjanja energije k postavljenemu cilju. Cilj, ki je povod delovne 

aktivnosti, pa mora biti usklajen s človekovimi potrebami. Motivirano delovanje je torej 

usmerjeno delovanje (Koletnik, Kovač in Rozman  1993, 236). Motivacija je torej pogoj 

za vse aktivnosti, s katerimi posameznik zadovoljuje svoje potrebe. V organizacijah je 

pomembno, da so cilji realno postavljeni in dosegljivi, saj doseganje cilja v sedanjosti 

zaposlenega motivira za dosego še višjih ciljev v prihodnosti. 

Heller in Hendle (2001, 292) definirata motivacijo kot »voljo do dela«. 

V zvezi z motivacijo se je pojavil nov izraz – psihološka pogodba kot nov 

motivacijski dejavnik. Psihološka pogodba vpliva na vedenje in pričakovanja 

zaposlenih. Zaposleni razvijejo svoj pogled na to, kako dobro ali slabo gre podjetju, in 

kakšne so koristi, ki jim zaradi tega pripadajo. Takšen sklop pričakovanj, psihološka 

pogodba, ima velik vpliv na to, kaj bo zaposleni dajal organizaciji in kaj bo pričakoval 

kot zameno za svoj vložek. Vsak zaposleni ima svojo različico psihološke pogodbe, saj 

je psihološka pogodba odvisna od zaznavanja zaposlenih, na to pa vplivajo vrednote, 

potrebe, interesi, celo razpoložljive alternative zaposlitve (Bajuk 1998,  45). 

Psihološko pogodbo ne določajo zakoni in ni nikjer zapisana. Sestavljajo jo materialni 

dejavniki (plača, dodatki) in nematerialni dejavniki (varnost zaposlitve, počutje na 

delovnem mestu). V primeru prekršitve psihološke pogodbe se zmanjšata motivacija ter 

pripadnost podjetju, kar v končni fazi lahko privede do odhoda zaposlenega iz podjetja. 

Pričakovanja zaposlenih in delodajalca se vedno razlikujejo. S pravim komuniciranjem in 

obveščanjem zaposlenih o stanju v podjetju lahko delodajalec zmanjša pričakovanja 

zaposlenih in se s tem izogne konfliktu (Zupan 2001,  60–62). 

S to dimenzijo organizacijske klime ugotavljamo zavzetost zaposlenih za svoje 

delo, pripravljenost zaposlenih na dodaten napor, kadar je to potrebno. Ugotavljamo 

tudi, ali se v organizaciji ceni dobro opravljeno delo in ali so dobri rezultati opaženi ter 

pohvaljeni. 
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2.3.4 Pripadnost organizaciji 

Sposobni ljudje z znanjem so edina prava konkurenčna sposobnost podjetja. 

Sposobni, usposobljeni in visoko motivirani zaposleni predstavljajo za podjetje vir 

konkurenčne prednosti. V razmerah tržne ekonomije zaposleni spremljajo trg delovne sile. 

Pripadnost organizaciji se zmanjša, če so zaposleni nezadovoljni na delovnem mestu, če ne 

vidijo možnosti sprememb, poleg tega pa imajo še nižjo plačo in ugodnosti dela, kot se jim 

ponuja na trgu.  

Podjetje težko najde sposobne zaposlene, prav tako jih težko zadrži. Zaposleni, v 

katere je podjetje veliko vlagalo, lahko v vsakem trenutku odidejo. S seboj odnesejo znanje, 

informacije, včasih tudi posel ali poslovne partnerje. Zato si morajo združbe zvestobo in 

pripadnost zaposlenih zaslužiti. Pomembno je, da zaposleni v podjetju najdejo svoj smisel 

in jim uspe zadovoljiti svoje potrebe in želje. Zaposleni, ki se veselijo prihoda na delo in so 

ponosni, da delajo v svojem podjetju, bodo tudi v času poslovnih težav stali podjetju ob 

strani in mu pomagali, s tem pa si bo združba pridobila tudi ogled v okolju (Zupan 2001,  

40).  

V razmerah poslovnih težav ali že kar akutne krize organizacijo najprej zapustijo 

visoko usposobljeni in dobro informirani kadri, ostanejo pa manj izobraženi in upajo, da 

ne bodo izgubili dela, ker se nimajo kam na novo zaposliti. Če pa podjetje preživi 

obdobje akutne krize, se bodo zaposleni tega obdobja še dolgo spominjali, saj prinaša 

travmatične posledice (Dubrovski  2000,  13–17). 

V okviru te dimenzije ugotavljamo varnost zaposlitve, ugled, ki ga ima 

organizacija v okolju, in odnos zaposlenih do organizacije. 

2.3.5 Notranji odnosi 

Delo vseh zaposlenih v organizaciji mora biti usklajeno. Med opravljanjem 

delovnih nalog se med zaposlenimi oblikujejo določeni odnosi – govorimo o psihološki 

klimi. Zanimajo nas torej odnosi med zaposlenimi. V primeru, da imajo vsi zaposleni 

skupni cilj, nastane zdravo sodelovanje med njimi, ko poskušajo s skupnimi napori 

uresničiti zadano si nalogo. Sodelovanje temelji na zaupnem, odkritem odnosu med 

zaposlenimi ter na pripravljenosti reševati spore. Obratno lahko v podjetju prevlada 

tekmovalen odnos, ki temelji na nezaupanju, prikrivanju informacij in nezdravi 

tekmovalnosti med zaposlenimi.  

S to dimenzijo preučujemo tudi to, kakšen je odnos med zaposlenimi in vodstvom. 

Zaposleni bodo bolj motivirani, če bodo sodelovali v procesih odločanja o pogojih svojega 

dela in skupaj z vodjo sodelovali pri iskanju ustreznih rešitev. Dobro klimo bo torej ustvarilo 

sodelovanje zaposlenih in managementa, kjer bo delo podrejenih cenjeno, kjer si bodo 

medsebojno zaupali ter konstruktivno reševali konflikte (Florjančič in Vukovič 1998, 147). 
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2.3.6 Vodenje 

Organizacije se razlikujejo po stilu vodenja, le-ta pa v veliki meri vpliva na 

oblikovanje organizacijske klime. Vodilni management v veliki meri vpliva na odnose v 

organizaciji. 

Dimenziji notranjih odnosov in vodenja se dopolnjujeta in prekrivata, saj odnose v 

združbi ustvarjajo vodilne osebnosti, zato je razumljivo, da ima stil vodenja pomemben 

vpliv na oblikovanje organizacijske klime. Predpostavljeni lahko uveljavi svoje zahteve 

na avtoritativen način, ob katerem se podrejeni pogosto počutijo nepomembne, kar 

lahko vodi v slepo izpolnjevanje ukazov nadrejenega ali pa se ustvari med njimi 

konflikt. Boljša organizacijska klima je v združbah, kjer prevladuje demokratični stil 

vodenja, ki daje posamezniku možnost, da izraža svoje ideje in zamisli. Vodja 

zaposlenim daje občutek pomembnosti in zaupanja, zna ustvariti sproščene odnose, 

hkrati pa je tudi neizprosno zahteven glede izpolnitve konkretnih nalog. Podrejeni torej 

ve, da mora svoje naloge opraviti dobro, hkrati pa se počuti upoštevanega, zato naredi 

vse, da bo svoje delo opravil kar najbolje. 

Na klimo v organizaciji pomembno vpliva tudi usklajenost vodenja. Vodstvo 

organizacije je v rokah določenega števila ljudi, in če je usklajeno, tedaj vsak ve, kaj, 

kdaj in kako mora kaj storiti. Urejenost povzroči ugodno socialno klimo in s tem 

zadovoljstvo med zaposlenimi. Slaba usklajenost vodstva povzroči napake med oddelki 

in proizvodnjo. Delavci posameznih sektorjev niso ustrezno obveščeni, pogosto se delo 

opravlja dvakrat, nekateri garajo, medtem ko drugi živijo lagodno. Posledica so spori in 

slaba klima (Jurman 1985,  205). 

Pri tej dimenziji klime ugotavljamo: samostojnost zaposlenih pri upravljanju dela 

in sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo, ali se vodje pogovarjajo s podrejenimi 

o rezultatih dela, usmerjanje podrejenih pri delu in kako nadrejeni sprejemajo 

utemeljene pripombe na svoje delo. 

2.3.7 Strokovna usposobljenost in učenje 

Znanje je glavni dejavnik konkurenčne prednosti in uspešna podjetja mu 

namenjajo veliko sredstev in pozornosti. Uspešna podjetja imajo razvit sistem 

usposabljanja zaposlenih, poleg tega pa zagotavljajo prenos znanja ter dobre prakse med 

zaposlenimi. 

V organizaciji se morajo zavedati, da so le izobraženi in usposobljeni delavci, ki 

so voljni razvijati svoje sposobnosti in hkrati prispevati k rasti organizacije, pomemben 

element, ki povečuje zadovoljstvo, gradi osebnostni razvoj ter posredno povečuje 

vrednost organizacije. Tiste organizacije, ki želijo povečati razvojni potencial svojih 

zaposlenih, imajo zato izdelane sisteme usposabljanja in izobraževanja. Usposabljanje 
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in razvoj pa definiramo kot planiran napor, da bo posameznik dosegel in pridobil 

vedenja, ki so povezana z delom, ter da bo tako izboljšal svoje delovne rezultate 

(Merkač 1998, 78). 

Ugotavljamo mnenje zaposlenih o sistemu usposabljanja v organizaciji. 

2.3.8 Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev 

Vizija je idealizirana, želena slika podjetja v prihodnosti. Njen namen je prikazati 

uresničljive sanje na eni strani, po drugi strani pa mora motivirati zaposlene v podjetju, 

da se bodo trudili za uresničitev teh sanj. Poslanstvo podjetja določa bistvo poslovanja 

podjetja, obravnava temeljna prepričanja, vrednote in prihodnost poslovanja tako, da 

loči podjetje od vseh drugih. Poslanstvo določa razpoloženje, kulturo poslovanja in 

omogoča identifikacijo zaposlenih z organizacijo (Rozman 1993,  128–135). 

Vizija po Tavčarju (Tavčar 1999, 21) je konkretna podoba bodočnosti, dovolj 

bližnja, da se zdi uresničljiva, in dovolj oddaljena, da zbuja navdušenje v organizaciji za 

novo stvarnost. Dobra vizija je enostavna, smiselna, spodbudna in izzivna. Podjetje ne 

more biti dolgoročno uspešno, če ne prispeva k dobrobiti udeležencev in družbe 

nasploh. 

Vizija opredeljuje razloge za obstoj podjetja ter videnje o naravnanosti in dejavnosti 

podjetja v bodoče. Prežemajoči sestavini vizije sta temeljna zamisel o organizaciji, ki 

obsega temeljne vrednote in temeljni namen, ter videnje prihodnosti, ki je prepričljiva 

podoba organizacije za daljše obdobje in temelji na vizionarskih smotrih (Tavčar 1999,  42). 

Postavljeni cilji morajo biti dosegljivi, realni ter merljivi. Zaposleni morajo verjeti 

v dosego ciljev. Povratna informacija o rezultatih dela omogoči zaposlenemu, da 

spremeni svoje vedenje ali pa se pogovori z vodjo o pravilnosti postavitve ciljev.  

Z vprašalnikom SiOk se ugotavlja, ali imajo organizacije oblikovano poslanstvo, vizijo 

in cilje, ugotavljamo mnenje zaposlenih, ali so cilji postavljeni jasno in realno, ali zaposleni 

cilje sprejemajo za svoje. Ugotavljamo tudi, ali pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujejo 

vsi zaposleni. 

2.3.9 Organiziranost 

Lastniki družbe dajejo skupno nalogo družbe v izvedbo managerjem, ti pa nadalje svoje 

naloge, dolžnosti ali zadolžitve naložijo podrejenim. Tako se tvorijo razmerja oziroma 

hierarhija v družbi. Management prenese na podrejene zadolžitve in odgovornosti, hkrati pa 

tudi moč oziroma oblast za izvedbo naloge. Avtoriteta se definira kot »moč, povezana z 

delovno nalogo, izvirajoča iz položaja v podjetju« (Koletnik, Kovač in Rozman  1993, 135-

136). 
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V okviru projekta SiOK ugotavljamo, ali v družbi zaposleni prevzemajo 

odgovornost za rezultate svojega dela, ali imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih 

pričakuje, in ali razumejo svoje mesto v organizacijski shemi. Ugotavljamo tudi, ali 

vodje sprejemajo svoje odločitve pravočasno in spodbujajo samostojnost zaposlenih pri 

delu. Dodana je trditev, da so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene na 

vseh nivojih, in da med vodstvom in operativnimi kadri ni preveč hierarhičnih nivojev. 

2.3.10 Notranje komuniciranje in informiranje 

Brez komuniciranja in informiranja ni vodenja. S komunikacijo gradimo 

medsebojne odnose, ki vplivajo na delo in uspešnost organizacije. Zato je pomembna 

točnost oziroma čim manjša filtriranost komuniciranja v smeri od spodaj navzgor. Če 

ljudje na dnu hierarhične lestvice čutijo, da njihova stališča prihajajo do vrha v 

nespremenjeni obliki, bodo tudi bolj upoštevali ukaze, ki prihajajo od vrha navzdol. 

Prof. Kralj v delu Temelji managementa in naloge managerjev (Kralj 1998, 241) 

pravi, da je komuniciranje proces prenosa razumljene informacije med dvema 

človekoma oziroma med več ljudmi. S prenosom se izmenjujejo informacije, znanje in 

izkušnje med sodelujočimi osebami. Loči več vrst komuniciranja. Enosmerno 

komuniciranje oziroma informiranje, kjer ima aktivno vlogo ena stran, druga samo 

sprejema posredovane informacije. Ponavadi gre pri tem za delegiranje z vrha, ki ne 

predvideva odziva. Pri dvosmernem komuniciranju poteka izmenjava informacij 

sočasno v obe smeri.  

Učinkovito notranje komuniciranje ter prenos informacij omogoča zaposlenim 

razumeti strategijo in cilje podjetja ter njihovo vlogo pri doseganju le-teh. 

V okviru projekta SiOK ugotavljamo, ali komuniciranje temelji na dialogu, ali je 

ton komuniciranja sproščen, prijateljski, ali so delovni sestanki redni, ali dajejo 

nadrejeni dovolj informacij za dobro opravljanje dela in ali vodstvo posreduje 

informacije na razumljiv način. 

2.3.11 Nagrajevanje 

Pri nagrajevanju se srečujemo z vprašanjem, kako nagraditi zaposlene za 

opravljeno delo in s tem potrditi, da so njihova pričakovanja sestavni del sistema 

pričakovanj organizacije. Hkrati želimo z nagradami vplivati na smer in intenziteto 

hotenj zaposlenih. 

Organizacije izdelajo sistem nagrajevanja, ki vključuje usklajeno politiko, procese 

in dobro prakso posamezne organizacije, s katerimi nagradi zaposlene tako glede na 

njihov prispevek, zmožnosti ter pristojnosti kot tudi glede na njihovo tržno ceno 

zaposlenih. Sistem nagrajevanja mora biti v skladu z zakonodajo v posamezni državi. 
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Nagrajevanje je sorazmerno enostavno v zelo majhnih podjetjih, kjer ga manager sproti 

in neposredno ureja z vsakim sodelavcem. V večjih in razvejanih organizacijah je 

nagrajevanje, ki naj bo pravično in spodbudno, zelo zahtevno in kompleksno področje. 

Pravično in spodbudno nagrajevanje izhaja vsaj iz treh temeljnih izhodišč: iz vrednotenja in 

razvrščanja delokrogov, iz vrednotenja in razvrščanja sodelavcev ter iz vrednotenja uspešnosti 

organizacije (Tavčar 1999, 213). 

Nagrajevanje zajema finančne nagrade in ugodnosti pri delu in tudi nefinančne, kot so 

priznanja, pohvale za dosežke, priložnost za osebni razvoj, sodelovanje pri odločanju itd. ter 

sistem nagrajevanja uspešnosti. Veliko pozornost je potrebno nameniti učinkom, ki jih ima 

sistem nagrajevanja na vedenje tako posameznikov kot tudi organizacije, zato s to dimenzijo 

merimo, kako podjetje izpolnjuje pričakovanja zaposlenih glede nagrad za dobre rezultate, 

plač, ki naj bi bile vsaj enakovredne ravni plač na tržišču. Z nagrajevanjem odličnih in 

inovativnih delavcev pa se poleg materialnih oblik stimulacije podjetja poslužujejo tudi 

pohval in nagrad, po drugi strani pa graj ali kazni za slabo opravljeno delo. Zanima nas 

mnenje zaposlenih o ustreznosti razmerja med plačami zaposlenih v podjetju in o sistemu 

plač, ki mora biti oblikovan tako, da pravično in stimulativno nagrajuje zaposlene glede na 

njihov prispevek k uresničevanju dogovorjenih standardov, nalog in ciljev podjetja. 

2.3.12 Razvoj kariere 

Delovne zahteve in sposobnosti zaposlenih se s časom spreminjajo, zato je 

smiselno planiranje kariere. Po mnenju Koletnika, Kovača in Rozmana (1993, 199–200) 

razvoj kariere zagotavlja, da so potrebna znanja na voljo, pomaga pridobiti in zadržati 

sposobne ljudi, zagotavlja sposobnim zaposlenim rast in razvoj ter znižuje frustracije in 

nezadovoljstvo zaposlenih. 

Po mnenju Merkačeve (Merkač 1998, 65–69) je planiranje kadrov v organizaciji 

posledica konkretno določenih poslovnih ciljev v organizaciji. Pri planiranju kariere 

posameznika se pristopa individualno, z upoštevanjem usposobljenosti posameznika, 

njegovih osebnih lastnosti, motivacije za delo in razvoj, delovne uspešnosti in 

posameznikovega zadovoljstva z delom.  

Sistematičen razvoj karier omogoča določanje ključnih kompetenc posameznikov, 

ki podjetju omogočajo doseganje večje konkurenčne prednosti, zaposlenim pa 

odkrivanje že izraženih sposobnosti in tistih, ki jih za doseganje ciljev še potrebujejo. 

Posameznikom veliko pomeni možnost samouresničevanja, možnosti napredovanja in 

motiviranost za nadpovprečne rezultate. Uspešne organizacije razvijajo svoje kadrovske 

potenciale in imajo uvedene sisteme načrtovanja delovnih karier. Gre za načrtno presojo 

zaposlenih glede na njihove dosežke in sposobnosti. S tem ko organizacija zaposlenemu 

omogoča, da se samouresničuje in dosega svoje karierne cilje, se zelo poveča zavzetost 

za delo in pripadnost organizaciji. 
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Ta dimenzija nam omogoča ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih z osebnim 

razvojem, z možnostjo napredovanja oziroma sistemom napredovanja, ki naj bi 

omogočal, da najboljši zasedejo najboljša mesta. Zanima nas tudi, ali so kriteriji za 

napredovanje jasni vsem zaposlenim, ali se zaposlene vzpodbuja k samoiniciativnosti in 

samostojnosti in ali vodilni vzgajajo svoje naslednike. 

2.3.13 Zadovoljstvo zaposlenih z različnimi vidiki dela 

Organizacije želijo kar najbolje izkoristiti človekove zmogljivosti, kar jim prinaša 

ekonomsko korist. V ta namen poskušajo ustrezno urediti delo z ustvarjanjem ustreznih 

delovnih razmer, urejanjem delovnih mest, strojev, opreme, orodij in drugih 

pripomočkov za delo. Z ureditvijo celotnega delovnega okolja morajo zagotoviti takšne 

delovne razmere, ki ustrezajo biološkim in fizičnim potrebam delavca (Lipičnik in 

Možina 1993,  53–61). 

Kakovost delovnega življenja bistveno prispeva k izboljšanju delovnega učinka in 

kakovosti dela. Z boljšim motiviranjem, večjim zadovoljstvom delavcev, boljšim 

komuniciranjem ter zmanjšanim odporom do sprememb bodo ljudje bolj ustvarjalni. 

Merkačeva pravi (Merkač 1998, 134), da je mogoče povečati kakovost delovnega 

življenja, s tem da zaposlenim omogočimo, da ob manjših naporih in tveganjih za svoje 

zdravje več zaslužijo, da pri delu razvijajo in uporabljajo svojo ustvarjalnost in da se v 

delovnem okolju medsebojno podpirajo. Na ta način zaposleni dosegajo večjo 

ustvarjalno moč, s primerno organizacijsko obliko pa je potrebno doseči sinergijske 

učinke za hkratno zadovoljevanje potreb zaposlenih in doseganje poslovnih ciljev. 

Vodstvo organizacije mora biti »vidno«, kar pomeni, da se morajo pojavljati med 

ljudmi, med zaposlenimi ter pokazati zanimanje za delovanje vsakega posameznika. 

Uspešni managerji se redno pojavljajo med zaposlenimi in s tem v njih vzbujajo 

zaupanje. Dajejo jim občutek in vedenje, da so vrednoteni kot posamezniki in da je 

njihovo zadovoljstvo bolj pomembno od bilančnih številk. Ni nujno, da imajo zaposleni 

voditelja radi, gre za zaupanje in spoštovanje. »Če voditelja nikoli ne vidite, kako mu 

naj zaupate?« Po drugi strani ni mogoče obiskati vseh zaposlenih, vendar je zapaženo in 

se tudi govori o občasnem pojavljanju tu in tam (Kralj  2000, 140). 

Z vprašalnikom SiOK se ugotavlja tudi zadovoljstvo zaposlenih z delovnim 

časom, ki ga imajo delavci na voljo, da opravijo svoje naloge. 

2.4 Merjenje organizacijske klime 

V razvitih tržnih gospodarstvih je postalo v zadnjih dvajsetih letih preučevanje 

organizacijske klime sestavni del preučevanja organizacij. Primerno razvita 

organizacijska klima in oblikovana organizacijska kultura nadomeščata formalno in 
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togo birokratsko organiziranost s fleksibilno organiziranostjo, ki zagotavlja uspešnost in 

učinkovitost organizacij v okolju, ki se hitro spreminja. 

Z raziskavo in merjenjem organizacijske klime pridobi vodstvo organizacije 

vpogled v mnenje oziroma prepričanje različnih skupin zaposlenih o njihovem delu, 

delovnem okolju in pogojih dela ter o sami organizaciji 

Preučiti klimo pomeni ugotoviti njene značilne dimenzije, vzroke za njen 

nastanek in posledice, ki jih ima na vedenje ljudi oziroma uporabo njihovih 

zmogljivosti. Pri preučevanju klime se srečujemo z določenimi posebnostmi. Klime ni 

treba iskati, ker je vedno prisotna. Tudi ni treba ugotavljati, katere dimenzije klime so 

prisotne in katere ne. Vse dimenzije, ki odražajo organizacijsko klimo, so zmeraj 

prisotne. Vprašanje je le, katere dimenzije klime nas zanimajo. Zato moramo 

posamezne dimenzije klime predpostaviti in ugotoviti, kaj se z njimi dogaja, da bi lahko 

sklepali na del klime, ki nas zanima. Tako recimo ne moremo odkriti, ali v organizaciji 

obstaja ustvarjalnost ali ne. Predpostavimo lahko, da ustvarjalnost je prisotna in 

skušamo ugotoviti, kakšna je. Prav tako ne ugotavljamo, ali imajo delavci v organizaciji 

svoja stališča ali ne, lahko pa skušamo ugotoviti, kakšna so. Zato pa jih moramo najprej 

predpostaviti (Lipičnik 1997, 200). 

Organizacijske klime ne smemo proučevati z vidika lastne presoje, kajti to je 

subjektivno mnenje posameznika, ki ne daje objektivnih rezultatov. Organizacijsko 

klimo vedno preučujemo s pomočjo vprašalnikov. 

Gilmer v delu Industrijska psihologija (1969, 76–77) opisuje tri glavne načine 

merjenja organizacijske klime. To so: merjenje z neformalnimi opisi, sistematično 

zbiranje opažanj ljudi znotraj organizacije ter ugotavljanje klime z vprašalniki. 

2.4.1 Neformalni opisi 

Neformalni opisi vsebujejo osebne sodbe o delovanju organizacije in o reakcijah 

zaposlenih. Pridobljeni podatki in informacije so zelo subjektivne narave, pridobljeni na 

osnovi opazovanj, zapiskov, okrožnic. Kljub svoji subjektivnosti omogočajo osnovno 

informacijo o klimi organizacije.  

Tratnikova v delu Osnove raziskovanja v managementu (Tratnik 2002, 57–59) 

navaja: »Kadar proučujemo navade in obnašanja ljudi, lahko storimo dvoje. Ljudi lahko 

povprašamo o njihovem obnašanju oziroma obnašanju drugih, tako pridobimo podatke 

o njihovem vedenju in razumevanju oblik vedenja. Druga pot pa je, da obnašanje in 

vedenje opazujemo sami.« Priporoča se kombinacija obeh metod. 
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2.4.2 Sistematično zbrana opažanja ljudi znotraj organizacije 

Vsak zaposleni organizacijsko klimo razume na svoj način. Dojemanja klime 

posameznika je odvisno od njegovih preteklih izkušenj, od okolja, iz katerega izhaja in 

njegovega načina doživljanja. Pomemben je način, kako posameznik zaznava 

organizacijo in svojo vlogo v njej. Tudi ti podatki so precej subjektivni. 

Tratnikova v delu (2002, 60–62) pravi: »Za sistematično zbrana opažanja se uporablja 

strukturno opazovanje. Nanj se opazovalec vnaprej pripravi tako, da natančno določi, koga in 

kaj bo opazoval. Dobljeni rezultati povedo, kaj se dogaja, manj pa povedo, zakaj. Slabost 

vnaprej pripravljenega opažanja pa je v tem, da so rezultati odraz tega, kar je moč opazovati, 

marsikaj pomembnega pa ostane očem prekrito.« 

2.4.3 Ugotavljanje klime z vprašalniki 

Predhodno opisani metodi sta subjektivne narave in zato nezanesljivi. Ugotavljanje 

organizacijske klime z vprašalniki je najprimernejši način merjenja organizacijske klime. 

Vprašalnik je sestavljen na podlagi trditev, anketirana oseba pa izraža strinjanje s trditvijo 

tako, da obkroži stopnjo strinjanja ali nestrinjanja. Vprašalniki so vedno zaprtega tipa, kar 

pomeni, da anketirana oseba ne vpisuje lastnih mnenj, pač pa ima na razpolago določeno 

raven možnih odgovorov. Ti variirajo od najbolj nestrinjajočih se k tistim, ki se s trditvijo 

strinjajo. Na ta način ima anketirana oseba možnost, da poišče raven odgovora, ki ji je najbolj 

blizu. Važno je, da se izpolnjevanja vprašalnikov zaposleni v konkretni organizaciji udeležijo 

v čim večjem številu – po možnosti prav vsi zaposleni. Pridobljene rezultate je potrebno 

analizirati, jih po potrebi dopolniti s posameznimi intervjuji zaposlenih, da bi prišli do čim 

bolj objektivnih sklepov raziskovanih dimenzij klime. 

Za uspešno preučevanje klime z vprašalniki je potrebno upoštevati določene 

korake. Preučevanje klime vključuje (Lipičnik 1996, 235):  

• pripravljalna dela,  

• sestava vprašalnika,  

• zbiranje odgovorov,  

• analiza odgovorov,  

• predstavitev rezultatov,  

• načrtovanje akcij. 

 

Pripravljalna dela vključujejo ugotavljanje smiselnosti in potrebnosti preučevanja 

organizacijske klime, načine financiranja, sodelovanja ljudi, način zbiranja podatkov 

itd. Prva faza vključuje tudi ugotavljanje tehničnih vidikov preučevanja klime. 
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Sestava vprašalnika je druga faza, v kateri raziskujemo, katere so dimenzije 

klime, ki jih bomo uporabili pri preučevanju klime in sestavljanju vprašalnikov oziroma 

trditev. Vsebina trditev naj izhaja iz problematike določene organizacije. Ob vsaki 

trditvi ponudimo možnost za odgovor, ki izražajo strinjanje ali nestrinjanje s trditvijo. 

Zbiranje odgovorov je tretja faza, v kateri ljudje vpisujejo odgovore na trditve 

glede na zahtevana navodila. To je tehnično nezahtevna naloga. Pogosto se pojavi 

problem nezaupanja v tistega, ki odgovore zbira in analizira. Ljudje namreč pričakujejo 

sankcijo, če bi neko trditev napačno razumeli ali dojeli. Če se anketirancem zagotovi 

anonimnost, lahko ta problem odpravimo. 

Analiza odgovorov je zelo pomemben korak pri preučevanju organizacijske klime. 

Vprašalnik mora biti sestavljen tako, da omogoča ustrezne statistične analize, s pomočjo 

katere lahko registriramo značilne dimenzije klime. Že enodimenzionalna analiza nam 

da osnoven občutek za klimo. Dobra analiza odgovorov je v veliko pomoč pri 

interpretaciji rezultatov. 

Pri predstavitvi rezultatov moramo biti izredno previdni, saj so rezultati 

preučevanja klime lahko precej drugačni od pričakovanj naročnika raziskave. To lahko 

pomeni, da je naročnik situacijo doživljal povsem drugače kot večina v organizaciji ali 

pa se klimi še ni prilagodil oz. tega zavestno noče. 

Načrtovanje akcij za izboljšanje organizacijske klime je končni rezultat 

raziskovanja klime. Z merjenjem klime ugotavljamo vzroke in posledice vedenja ljudi v 

organizaciji. Iz ugotavljanja klime in ciljev organizacije je potrebno presoditi, ali je 

način doživljanja in reagiranja zaposlenih ustrezen za doseganje ciljev, ali so cilji 

neustrezni in podobno. Zavedati se moramo, da z vsakim raziskovanjem klime v 

organizaciji vzbudimo v ljudeh pričakovanja, zato ni dovolj ostati le pri raziskavah. 

Končni rezultat preučevanja klime je načrtovanje aktivnosti za izboljšanje 

organizacijske klime. 

2.5 Spreminjanje organizacijske klime 

Organizacija je stalno izpostavljena spremembam. Z odpiranjem trgov, 

globalizacijo, so postale nenehne spremembe neizbežne in nujen pogoj za dolgoročno 

uspešnost organizacije. Organizacija se mora stalno prilagajati novim razmeram v 

okolju, da bi preživela.  

Neustrezna organizacijska klima lahko ogrozi sam obstoj organizacije, če preveč 

otežuje prilagajanje spremembam. Zato morajo v organizaciji dobro poznati klimo in 

odnos zaposlenih do sprememb, ki se pripravljajo. Ustrezna komunikacija z zaposlenimi 

je nujen pogoj, da zaposleni spoznajo nujnost sprememb in jih vzamejo za svoje. 

Ustreznost obstoječe klime lahko ugotavljamo glede na cilje, ki jih želimo doseči. 

Če se zaposleni vedejo v skladu s pričakovanji in potrebami organizacije, lahko 
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razumemo, da je klima ustrezna. Če se ljudje ne obnašajo v skladu s pričakovanji 

organizacije, lahko del vzrokov pripišemo neustrezni klimi. Neustrezno klimo je nujno 

potrebno spremeniti. 

Spremeniti organizacijsko klimo pomeni spremeniti doživljanje določenih 

ključnih situacij tako, da pri delavcih izzovemo želeni način reagiranja, ki omogoča 

doseganje prej postavljenih ciljev (Lipičnik 1997,  204). 

Spreminjanje klime je zapleten in težak proces, saj jo zaposleni sprejemajo kot 

stvarnost in se je v bistvu ne zavedajo. Poleg tega pa se morajo zaposleni spremenjeni 

klimi prilagoditi in jo dojeti. Spremeniti klimo torej pomeni spremeniti doživljanje 

določenih ključnih situacij tako, da pri zaposlenih izzovemo želeni način reagiranja, ki 

omogoča doseganje postavljenih ciljev. Proces priprave zaposlenih na spremenjene 

pogoje dela in na drugačno dojemanje pojavov je proces ustvarjanja klime (Lipičnik 

1998, 74–75). 

Ljudje praviloma ne maramo sprememb in zato je zaposlene velikokrat težko 

pripraviti do sprememb. Razumsko ljudje sprejemajo potrebo po spremembi, čustveno 

pa bi želeli, da to počne nekdo drug. Vzroki za odpor, ki se pojavi pri zaposlenih, so 

lahko negotovost in pomanjkanje varnosti, navade, običaji, selektivno zaznavanje 

informacij, izguba osebnega vpliva in moči, občutek, da rešitev ni prava, strah pred 

nerazumevanjem problema, nezadovoljiva nagrada za spremembe, visoki alternativni 

interesi, nesprejemljivi osebni stroški, zmanjšanje možnosti napredovanja itd. 

(Dubrovski 2000,  92–93). 

Klima, ki povzroči močne odpore do sprememb, je sestavljena iz sledečih 

značilnosti (Eccles v: Dubrovski 2000, 92–93):  

• utrjeni interesi (spremenili se bomo le, če nam to ustreza),  

• možnosti napak (zakaj bi se ukvarjali s spremembo, saj ne pomaga),  

• samoprevara (obstoječi sistem dobro deluje),  

• kratkovidnost (ne vidimo razloga za spremembo),  

• brezizhodnost (nasprotujoči si interesi z enako močjo),  

• nemobilnost (moramo ostati, kjer smo, saj je tukaj dokaj ugodno),  

• dolgočasje (vse to smo vedeli že prej),  

• zmeda (ne moremo se odločiti, kaj naj naredimo),  

• inercija (ne splača se poskusiti, naloga je prezahtevna),  

• pomanjkanje interesa (pozabi, kmalu se upokojim),  

• upor (uprimo se spremembi, poskušajo nas izkoriščati, ne vedo, kaj delajo, 

naši pogledi so boljši),  

• nered (ne moremo se ustrezno organizirati),  

• boječnost (nikakor se ne moremo pripraviti do delovanja),  

• cinizem (brez razburjanja, ideja bo kmalu odšla, prišla bo nova). 
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Predpogoj za spreminjanje neustrezne klime je njeno preučevanje. S 

preučevanjem klime mislimo na ugotavljanje že navedenih dimenzij klime, vzrokov in 

posledic, ki jih ima klima na vedenje ljudi (Lipičnik 1998, 75–79). 
 

Lipičnik (1998,  79) navaja, da sta pomembni predvsem dve vprašanji:  
 

• Kako lahko spremenimo klimo? 

• Kdo jo lahko spremeni? 
 

Najpogostejši način spreminjanja klime je tisti, ko se klima spreminja nekontrolirano, 

nezavedno, kar sama od sebe, vendar ne tudi slučajno. Gre za klimo, ki kasneje običajno ovira 

doseganje cilja in narekuje spremembe. Tovrstno spreminjanje klime lahko povzroča nešteto 

vplivov iz okolja, bližnjega in daljnega, ter nas ta trenutek zanima kot vsak moteč dejavnik pri 

realizaciji namer. Drug način spreminjanja klime pa je tisti, ko z navodili, ukazi in odločbami 

poskušamo regulirati vedenje posameznikov (Lipičnik 1997, 204). 

 

Večino dimenzij klime ni mogoče reševati s predpisi, saj se s pravili in 

okrožnicami ne da urejati medsebojnih odnosov. Na odnose med zaposlenimi in odnose 

vodja – delavec je mogoče vplivati in jih spreminjati samo preko pojasnjevanja, 

prepričevanja in dokazovanja. Zato se klima lahko spreminja hitro le, če ljudje 

verjamejo in zaupajo v vodje, ki jim predlagajo različne aktivnosti. 

Najvažnejša naloga managementa je določiti smer, v katero naj bi podjetje šlo, in 

pridobiti pripadnost zaposlenih, da bodo šli v isto smer. To je mogoče samo z jasno 

vizijo, s poslanstvom in strategijo. Le v tem primeru bo proces spreminjanja klime 

stekel v želeno smer. 

2.6 Prednosti dobre klime za podjetje 

Človek preživi velik del življenja na delovnem mestu v določeni organizaciji, zato 

je od vzdušja oziroma klime odvisna njegova motiviranost in zavzetost za delo. 

Posledice dobre organizacijske klime in visoke delovne morale so ugodne. Ustvarjajo 

ozračje enotnosti, pripadnosti in dobre volje med zaposlenimi, ki je privlačna za dobre 

delavce in se pozitivno odraža tudi v razmerju s strankami (Lipovec, 1987, 302). 

Rozman pravi: »Delovno vzdušje je pogojeno s stopnjo zadovoljnosti potreb članov 

organizacije, ki izvira iz zadovoljstva pri delu in odnosov med člani organizacije, ustvarja 

videz koordiniranosti zaposlenih, ki so pripravljeni premagovati težave in ustvarjati boljše 

rezultate pri delu« (Rozman  2000,  68). 

Posledica dobre klime so torej zadovoljni, visoko motivirani zaposleni. Posledično 

narašča število novih zamisli in idej za izboljšavo poslovnih procesov. Zmanjšujejo se 
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negativni dejavniki, med katere lahko štejemo delež reklamacij, neustrezno proizvodnjo, 

bolniške odsotnosti itd. Zadovoljni zaposleni so predpogoj za rast produktivnosti. 

Adizes (1996, 268) navaja, da klima v organizaciji pomembno vpliva na uspešnost 

poslovanja. Zaposleni, ki skupaj delajo in med katerimi je »vzdušje obojestranskega zaupanja 

in spoštovanja«, bodo dosegali boljše rezultate, njihova storilnost bo višja. Podjetju to prinaša 

ugled, ki se kaže v pozitivnem poslovanju in dobičku. 

2.7 Problemi pri razumevanju in preučevanju organizacijske klime 

Pri raziskavi pojma organizacijske klime se srečujemo z mnogimi problemi, ki 

otežujejo njeno razumevanje. Navkljub spoznanju o važnosti organizacijske klime še ni 

enotnega poimenovanja ter razumevanja organizacijske klime. Mnogi avtorji 

izenačujejo pojma organizacijska klima ter organizacijska kultura. Menim, da je 

potrebno pojma razlikovati, kar razlagam v naslednjem poglavju. 

Vpliva posameznega elementa na klimo ne poznamo natančno. Medsebojne 

relacije, kot so zadovoljstvo zaposlenih, klima v organizaciji, kultura in ravnanje z 

ljudmi pri delu, niso jasne. Pogledi o vzrokih in posledicah klime so med raziskovalci 

deljena in to zelo otežuje posredovanje enotnih predlogov za izboljšanje klime. 

Organizacijska klima temelji na predpostavki, da zaposleni na isti hierarhični 

ravni enako zaznavajo klimo. Razlike v odgovorih pa kažejo na razlike v zaznavanju 

klime med oddelki ali zaposlenimi v posameznih funkcijah in tudi med posameznimi 

zaposlenimi, ki izhajajo iz različnih motivov in občutij. Teoretično bi lahko rekli, da je 

možno toliko klim, kolikor je zaposlenih v organizaciji. 

Glavni problem pri preučevanju je definiranje dimenzij klime. Organizacijska klima je 

splošen pojem, ki se nanaša na skupino dimenzij. Dimenzij klime je veliko in so zelo 

raznolike, zato je težko določiti ostre meje med dimenzijami. Pojavlja se tudi problem števila 

dimenzij klime, ki bi bilo najbolj primerno za preučevanje in raziskovanje klime (Bemish in 

Fey 2001,  857). 

Potrebno je poudariti zapletenost in obsežnost meritev klime v organizaciji. 

Enkratna meritev klime pove malo, zato je potrebno zagotoviti meritve v rednih 

zaporednih časovnih enotah. Posameznikovo mnenje se oblikuje skladno z občutki ter 

okoliščinami v danem trenutku, ko izpolnjuje anketo. Zato enkratna meritev klime 

pokaže le posnetek stanja klime. Potrebne spremembe in izboljšave v organizaciji lahko 

zaznaš le s periodičnim merjenjem klime, to pa je povezano z velikimi stroški. Zaradi 

tega razloga se veliko podjetij, zlasti manjših, ne odločajo za preučevanje klime.  

Mnogi strokovnjaki so mnenja, da morajo organizacije zasledovati svoje cilje in da 

klima ter zadovoljstvo zaposlenih pri tem nista pomembna in ju ni smiselno raziskovati. To pa 

še nadalje upočasnjuje raziskave in preučevanja na področju organizacijske klime (Širnik 

2002,  33). 
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2.8 Organizacijska klima in sorodni pojmi 

Organizacijska klima je v organizacijski teoriji relativno nov pojem, ki je v 

zadnjih nekaj desetletij deležen velike pozornosti. Ker vključuje vsebine, ki jih 

vsebujejo tudi drugi pojmi, je potrebno pojem organizacijske klime razmejiti od 

sorodnih pojmov, kot so:  
 

• organizacijska kultura,  

• organizacijska filozofija,  

• zadovoljstvo zaposlenih. 

2.8.1 Organizacijska kultura 

Po mnenju nekaterih avtorjev pojmi, organizacijska klima, psihološka klima, 

osebnost podjetja, organizacijska kultura itd. pomenijo isto, drugi avtorji pa jim očitajo, 

da ne poznajo pojmov in zato ne vidijo razlike. Pojem organizacijske kulture je najbližji 

pojmu organizacijska klima.  

 

Tavčar v delu Kulture, etika in olika managementa (2000, 39–134) pravi, da je 

kultura skupnost materialnih in duhovnih vrednot, ki jih je ustvaril človek v svoji 

družbeno-zgodovinski praksi za obvladovanje naravnih sil, za razvoj proizvodnje in za 

reševanje nalog družbe nasploh. Kulturo tako tvorita dve medsebojno povezani 

področji: materialna kultura (sredstva za proizvodno ter ostale materialne dobrine) in 

duhovna kultura (vrednote, navade, razpoloženja …).  

Pogosto je v literaturi omenjena definicija organizacijske kulture, ki jo je navedel 

E. H. Schein (Možina et al. 1994), ki pravi: »Organizacijska kultura je vzorec temeljnih 

domnev, ki jih je kakšna skupina iznašla ali razvila, ko se je učila spopadati se s 

problemi prilagajanja okolju in notranjega povezovanja, vzorec, ki se je pokazal za 

dovolj dobrega, da ga ocenjujejo kot veljavnega, zato nove člane učijo po tem vzorcu 

dojemati, misliti in čutiti te probleme.«  

 

Tavčar (2000,  41) navaja pet podmen o kulturi po Scheinu:  

• Razmerje med človekom in naravo: pojmovanje razmerja med okoljem in 

organizacijo kot podrejenost, nadvlado, skladnost, iskanje niš itd; 

• Narava človeške narave: kaj pomeni biti »človeški«, katere značilnosti so 

notranje bistvene; je človeška narava zla, dobra ali nevtralna; se morajo 

človeška bitja izpopolnjevati ali ne; 

• Narava resničnosti in resnice: vedenjska in jezikovna pravila, ki 

opredeljujejo, kaj je resnično in kaj ne, kaj je dejstvo, kako kaže opredeliti 
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kulturo; opredeljujejo tudi, ali je resnica iz razodetja ali iz raziskav, sem pa 

sodijo tudi temeljni koncepti o času in prostoru; 

• Narava človeške dejavnosti: kaj je tisto »pravo«, kar naj počne človek na 

osnovi zgornjih podmen o resničnosti, človeški naravi in okolju: naj bodo 

aktivna, pasivna, vdana v usodo ali kaj; kaj je igra in kaj delo; 

• Narava razmerij med ljudmi: kaj velja kot »pravi« način za medsebojne 

odnose med ljudmi, za razporejanje ljubezni in moči; je življenje 

tekmovalno ali sodelovalno; individualistično ali sodelovalno; v skupinah 

ali skupno, občestveno; ali temelji na tradicionalni linijski avtoriteti, na 

zakonih, karizmi ali čim drugem. 

 

Čeprav je Scheinova definicija obsežna (Možina et al..1994, 177), jo avtor leta 

1987 nadgradi takole: »Kultura je globlja raven temeljnih predpostavk in prepričanj, ki 

so skupne članom organizacije, ki delujejo na nezavedni ravni ter so temeljni 

samoumevni način zaznavanja samega sebe in svojega okolja. Te predpostavke in 

prepričanja so priučeni odgovori na skupinske probleme preživetja v skupnem okolju in 

na probleme notranjega povezovanja. Predpostavke postanejo samoumevne, ker rešujejo 

te probleme vedno znova.«  

Po Scheinu (Tavčar 2000, 46) ima kultura tri ravni: usvojene podmene, iz katerih 

nastajajo usvojene vrednote, te pa se kažejo navzven kot pojavni znaki (artefakti 

kulture).  

Kultura kot nabor temeljnih podmen opredeljuje, kaj je pomen stvari, na kaj 

bodimo pozorni, čustveni odziv na stvari in kakšne pobude naj povzamemo glede na 

okoliščine. Gre za »miselni zemljevid«; dobro se počutimo med ljudmi, ki ga delijo, 

slabo pa se počutimo med ljudmi, ki imajo drugačen »miselni zemljevid«. V soočenju z 

drugačnimi podmenami (kulturo) je nemogoče soditi, da so napačne. 

Vrednote opredeljujejo posameznike in skupine ljudi. Koristne so vrednote, ki so 

skladne s temeljnimi podmenami – tedaj so vir poslanstva in identitete skupine. Z 

vrednotami je težko razložiti obnašanje.  
 

Pojavne oblike – artefakti – so:  
 

• vidni izidi delovanja skupine: urejenost okolja, tehnologija, jezik, 

izdelki; 

• vse, kar zaznamo ob stiku s tujo kulturo; 

• slog skupine: izkazovanje čustev, oblačenje, legende in zgodbe o 

organizaciji, obredi, slovesnosti in vrednote, ki jih proglašajo. 
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Nekatere vrednote se tako vtisnejo v kulturo organizacije, da se jih zaposleni niti 

ne zavedajo. Gre za temeljne predpostavke, ki so jedro kulture. Tako v podjetju 3M 

predpostavke obsegajo:  
 

• vsak zaposleni je vir inovacij; 

• vsak zaposleni mora misliti in delovati zase, tudi če se s tem upira 

predpostavljenemu; 

• zaposleni so člani velike družine, ki bodo skrbeli in podpirali drug 

drugega; 

• predpostavke se začnejo kot temeljne vrednote, s časom pa postanejo za 

člane organizacije samoumevne in se jih pogosto niti ne zavedajo (Daft 

in Noe 2001,  587–588). 

 

Ni realno pričakovati, da bi lahko izoblikovali eno splošno veljavno opredelitev 

pojma organizacijske kulture. Za večino opredelitev je značilno, da je organizacijska 

kultura opredeljena kot sistem vrednot, norm, verovanj, delovanja, komunikacij ter 

navad, ki so temelj delovanju in vedenju zaposlenih v organizaciji. Kultura organizacije 

je celota znanj o tem, kako ljudje v organizaciji razmišljajo in delujejo kot njeni 

zaposleni (Ivanko 1999,  209). 

 Naftna kriza leta 1972 je v veliki meri prispevala k povečanju zanimanja za 

organizacijsko klimo. Pokazale so se velike razlike med organizacijami v različnih 

deželah. Japonska je z naftnim šokom povzročeno krizo premagala v nekaj letih, 

nekatere druge dežele so se novim pogojem poslovanja prilagodile bistveno počasneje. 

Kasnejši prodor japonskega gospodarstva na svetovne trge in velika konkurenčnost 

japonskega gospodarstva je še povečala zanimanje za preučevanje organizacijske 

kulture. Številni strokovnjaki so se ukvarjali z vprašanjem, kako pojasniti uspeh 

japonskega gospodarstva. 

Spremenjene vrednote v družbah in organizacijah je pojav, ki zaposluje teoretike 

že vrsto let. Stara »protestantska etika«, za katero je bilo značilno odrekanje užitkom ter 

trdo delo, se umika novi etiki, za katero je značilno uživaštvo in nazor, ki zelo poudarja 

pomen in interese posameznika, ne oziraje se na skupnost in družbo. Za gospodarske 

organizacije dobiček ni več edini kriterij uspešnosti, povečuje se njihova socialna 

odgovornost. Na podjetniške odločitve imajo pogosto vpliv skupine iz okolja, ki 

delujejo le v splošnem interesu (okoljevarstveniki) in nimajo nobene legalne moči nad 

organizacijo (Možina et al.. 1994,  175). 

K naraščanju zanimanja za organizacijsko kulturo je vplivalo tudi spoznanje, po 

katerem imajo neotipljivi ali mehki dejavniki, kot na primer prepričanja, vrednote in 

norme, večji vpliv na rezultat organizacije kot finančni ali trdi dejavniki  (Buchanan in 

Huczynski 2001,  625). 
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Novejše raziskave kažejo na sedem temeljnih dimenzij, ki v celoti zajemajo bistvo 

organizacijske kulture. Vsaka dimenzija je v mejah od nizke do visoke stopnje moči. 

Dimenzije so (Robbins 2002,  510–511):  
 

• inovacije in prevzem tveganj: dimenzija kaže obseg, do katerega so 

zaposleni spodbujeni pri prevzemanju tveganja in inovativnosti; 

• usmerjenost k izidom: opredeljuje, ali so managerji osredotočeni na rezultate 

bolj kot na procese in tehnike, ki so potrebni za dosego teh rezultatov; 

• pozornost k podrobnostim: meri obseg, do katerega se od zaposlenih 

pričakuje, da bodo kazali usmerjenost k analizam in natančnosti; 

• usmerjenost k timom: dimenzija opredeljuje, do katerega obsega so delovne 

aktivnosti bolj osredotočene k timom kakor k posameznikom; 

• usmerjenost k ljudem: kaže obseg, do katerega odločitve managementa 

upoštevajo učinke izidov na ljudeh znotraj organizacije; 

• stabilnost: dimenzija kaže obseg, do katerega organizacijske aktivnosti 

poudarjajo ohranjanje statusa quo v nasprotju z rastjo; 

• napadalnost: dimenzija kaže obseg, do katerega so ljudje bolj agresivni in 

tekmovalni kot brezbrižni. 
 

Vidimo, da pojma organizacijska kultura in organizacijska klima ne pomenita 

enako. Konrad (Konrad 1987, 106) navaja, da je pojem kulture globlji, klima pa je 

odraz kulture. Razlike so:  

• Kultura je globalen pojem, usmerjen v preteklost in prihodnost. Za 

preučevanje organizacijske kulture se rabi kvalitativna metodologija 

(analiza obredov, mitov, jezika itd.); 

• Klima je bolj analitičen pojem, osredotočen v opis sedanjega stanja in 

izkoriščanje kvantitativnih metodologij raziskovanja, kot so vprašalniki. 

 

Če povzamem bistvene ugotovitve (glej tabelo 2.1), potem lahko rečem, da 

organizacijska kultura predstavlja vrednote, norme in načine obnašanja, ki so lastne 

določeni organizaciji in zato primerjava med organizacijami ni smiselna. Vsaka 

organizacija ima tako svojo kulturo, ki se loči od kultur drugih organizacij. Pojem klime 

pa se nanaša na zaznave in občutje, ki jih imajo zaposleni o postopkih, pravilih ter 

medsebojnih odnosih v organizaciji. Različna socialna okolja opišemo s posameznimi 

dimenzijami klime. Dimenzije klime, ki so med organizacijami podobne, nam 

omogočajo primerjavo klime med organizacijami. Pri preučevanju klime izhajamo iz 

ciljev organizacije in ugotavljamo, ali obstoječa organizacijska klima vpliva 

spodbujevalno na doseganje ciljev organizacije. 



 26 

Tabela 2.1 Primerjava pojmov organizacijska kultura in organizacijska klima. 

DISCIPLINA 
ORGANIZACIJSKA 

KULTURA 
ORGANIZACIJSKA 

KLIMA 
Veda Antropologija, sociologija Psihologija 

Časovna usmerjenost Preteklost, prihodnost Sedanje stanje 
Metoda Kvalitativna Kvantitativna 

Usmeritev V opis organizacije 
V primerjavo med 

organizacijami 

Nivo preučevanja 
Vrednote, norme, načini 

obnašanja 
Zaznave dogodkov, 

postopkov, pravil, odnosov 

Vir: Fey, Beamish, 2001, str. 860. 

2.8.2 Organizacijska filozofija 

Organizacijska filozofija je sistem splošnih načel o poslovanju podjetja, zasnovan 

na vrednotah tistih, ki odločajo (Kralj  1998, 162). 

Organizacijska filozofija opredeli temeljne predstave o organizaciji, pravilih obnašanja 

ter ciljih organizacije. Predstavlja del organizacijske kulture, in sicer njeno normativno 

komponento.  

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

vrednot družbe, v kateri podjetje deluje, zato podjetje ne bo uspešno, če se s tem ne 

uskladi. Na to je treba misliti, tudi kadar podjetje deluje v mednarodnem okolju, in 

ustrezno ravnati glede na drugačne kulture. Na filozofijo podjetja vplivajo tudi drugi 

dejavniki, kot so znanje, znanost, duhovna kultura, naravni, ekološki in klimatski 

dejavniki. Vsem tem dejavnikom se mora podjetje prilagoditi ter jih obvladovati (Kralj 

1998, 163). 

Filozofija organizacije se od organizacijske klime ločuje po tem, da predstavlja v 

bistvu le zaželeno stanje organizacije, ki ga ponavadi določi vodstvo organizacije. 

Organizacijska klima pa se odraža z dejanskim stanjem v organizaciji. 

2.8.3 Zadovoljstvo zaposlenih  

Zadovoljstvo zaposlenih razumemo kot zadovoljevanje potreb in izpolnjevanje 

pričakovanj zaposlenih pri uresničevanju osebnih in skupnih ciljev. Načinov 

zadovoljitve je toliko, kolikor je zaposlenih. Vsakega zaposlenega motivirajo različne 

nagrade in dejanja. Leta 2004 opravljena raziskava ameriškega združenja za upravljanje 

s kadri je pokazala, da je velika razlika med dejavniki pomembnosti zadovoljstva, kot 

jih dojemajo zaposleni oziroma kadroviki. Razlike so dobro vidne v tabeli 2.2:  
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Tabela 2.2 Faktorji zadovoljstva z vidika zaposlenih in kadrovikov 

Rang Pomembnost za zaposlene Pomembnost za kadrovike 
1 Dodatki na plačo Odnos z neposrednim nadrejenim 

2 Plača 
Priznavanje zaslug zaposlenih s strani 

vodstva 
3 Varnost delovnega okolja Dodatki na plačo 

4 Varnost zaposlitve 
Komunikacija med hierarhičnimi 

ravnmi 

5 
Možnost usklajevanja delovnega in 

privatnega življenja 
Plača 

6 
Komunikacija med hierarhičnimi 

ravnmi 
Zmožnost izkoristiti lastne potenciale 

7 Odnos z neposredno nadrejenim 
Možnost usklajevanja delovnega in 

privatnega življenja 

8 
Priznavanje zaslug zaposlenih s strani 

vodstva 
Možnost razvoja kariere 

9 Zmožnost izkoristiti lastne potenciale Varnost zaposlitve 
10 Narava dela Zavezanost podjetja k odličnosti 
11 Kultura podjetja Izobraževanje 
12 Avtonomnost in neodvisnost Možnost napredovanja 
13 Možnost razvoja kariere Varnost delovnega okolja 
14 Smiselnost dela Narava dela 
15 Raznolikost dela Odnosi s sodelavci 
16 Možnost napredovanja Kultura podjetja 
17 Prispevek k skupnim ciljem Avtonomnost in neodvisnost 
18 Zavezanost podjetja k odličnosti Prispevek k skupnim ciljem 
19 Izobraževanje Smiselnost dela 
20 Odnosi s sodelavci Raznolikost dela 
21 Možnost mreženja Možnost mreženja 

Vir: internetna stran podjetja Edupool. 

Zgornja tabela kaže, da se predvidevanja kadrovikov in dejanska pričakovanja 

zaposlenih razlikujejo prav pri vseh motivih za delo razen pri enem, in še slednji je 

najmanj pomemben. Potrebno je dodati, da je bila raziskava opravljena med 

zaposlenimi in kadroviki v različnih podjetjih in tako povprečne razlike v rangih 

motivov za delo še ne pomenijo tudi razlik v konkretnih podjetjih. Med podjetji, ki so 

sodelovala v raziskavi, jih je veliko, ki svojo politiko nagrajevanja gradijo na dejansko 

prepoznanih preferencah zaposlenih.  

 

Takšno razmišljanje nas pripelje do pomembnega področja segmentiranja zaposlenih. 

Omenil sem že, da je motivov za delo toliko, kolikor je zaposlenih v organizaciji. Povsem 

logično je, da so motivi za delo zaposlenih, ki jim do upokojitve manjka le še nekaj let, 

drugačni od motiva mladih zaposlenih, ki so komaj pričeli z delom. 
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Raziskave so pokazale korelacijo med zadovoljstvom (ki se je kazalo v nizki 

fluktuaciji) in delovno uspešnostjo. 

Zadovoljstvo predstavlja pomemben vidik posameznikovega doživljanja 

delovnega okolja. Je čustveni odziv na zaznavanje najvažnejših elementov 

delovnega okolja. Pomembno dejstvo je, da zadovoljstvo in nezadovoljstvo nista ena 

dimenzija, ampak dve neodvisni dimenziji s skupno izhodiščno točko (Poročilo 

SiOk, 2003). 

Zadovoljstvo zaposlenih je neposredno odvisno od motivov posameznikov. Ti 

motivi so pri ljudeh zelo različni. Lahko so zadovoljni z »lagodnim življenjem« in 

ne želijo dati od sebe več, kot je nujno; tako ne bodo veliko prispevali k uspešnosti 

organizacije. Ko management doseže, da so zaposleni zadovoljni s svojim položajem 

v organizaciji, bodo le to aktivno in ustvarjalno delovali pri doseganju ciljev 

organizacije. Velik vpliv na zadovoljstvo imajo managerji, ki morajo razvijati dobre 

medsebojne odnose, zaupljivost zaposlenih, imeti čut za poslušanje in znati 

usmerjati čustva zaposlenih. Zaposlenim morajo dati jasne smernice o tem, kaj želijo 

doseči, ustvariti komunikacije, ki bodo temeljile na dialogu, ter vzpostaviti jasna 

razmerja med delom in nagrado (Gorišek 2001, 6–11). 

Razlika med pojmoma organizacijska klima in zadovoljstvo je v tem, da 

organizacijska klima predstavlja zaznave različnih vidikov delovnega okolja 

(pravila, postopki, dogodki, odnosi …), ki so zaposlenim v organizaciji pomembni, 

medtem ko zadovoljstvo definiramo kot pozitivno čustveno stanje, ki je posledica 

posameznikove ocene dela.  

Zadovoljstvo zaposlenih obravnava različne vidike dela, kot so: višina plač in 

drugih denarnih nagrad, varnost zaposlitve, odnosi med sodelavci ter razmerja med 

njimi in njihovimi nadrejenimi. To je skladno z dimenzijami klime v organizaciji. 

Rečemo lahko, da so razlogi za zadovoljstvo zaposlenih povezani z dimenzijami 

klime. Takšen primer je nagrajevanje. Če nagrajevanje temelji na delovni uspešnosti 

zaposlenih in daje zaposlenim občutek enakosti, vodi k zadovoljstvu. Vse dimenzije 

klime pa niso povezane z zadovoljstvom. Ciljna usmerjenost organizacije lahko po 

eni strani zmanjšuje nejasnosti, po drugi pa lahko zmanjšuje samostojnost 

zaposlenih, kar lahko pripelje do nezadovoljstva (Schneider 1990,  303–304). 

Kultura v organizaciji vpliva na ravnanje z ljudmi pri delu. Ravnanje z ljudmi 

vpliva na klimo in končno zadovoljstvo zaposlenih, kar je prikazano na sliki (slika 

2.1).  

Organizacije delujejo v socialnem oziroma družbenem kontekstu, ki ga 

definirajo skupne vrednote in mišljenje. Med kulturami so velike razlike. Gre 

predvsem za razlike v povezavi z ravnanjem z ljudmi pri delu v smislu razlik pri 

zaposlovanju, napredovanju, nagradah in upokojevanju. Če gledamo z vidika 

celotnega sveta, lahko ugotovimo, da je na primer v Ameriki način zaposlovanja, 
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nagrajevanja in upokojevanja ljudi drugačen od francoskega ali slovenskega načina. 

To še ne pomeni, da v okviru posamezne družbe ne obstajajo razlike v 

organizacijskih kulturah, prej nasprotno. Torej lahko razlike v ravnanju z ljudmi pri 

delu prepisujemo razlikam v družbeni in organizacijski kulturi. 

Slika 2.1 Model organizacijske kulture, organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih 

Družbena  
kultura 

 
 
 

Organizacijska 
kultura 

Ravnanje z ljudmi 
pri delu 

Klima v  
organizaciji 

Zadovoljstvo 
zaposlenih 

Vir: Schneider  1999, 289. 

Pomembnost prepoznavanja dejanskih motivov za delo zaposlenih je torej 

ključnega pomena. Pri graditvi zaposlenim prilagojenega delovnega okolja pa se 

moramo zavedati razlik med ljudmi ter razlike tudi upoštevati. 
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33  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJSSKKAA  KKLLIIMMAA  VV  PPOODDJJEETTJJUU  CCOOLLOORR  DD..  DD..  

Predstavil bom raziskovanje organizacijske klime v podjetju Color. Študija je 

osnovana na projektu SiOK, ki je bil z vprašalnikom izveden med zaposlenimi. 

Podrobno bom predstavil ter preučil posamezne dimenzije klime. Na podlagi kritičnega 

obravnavanja ter analize stanja bom podal predloge za spremembo organizacijske 

klime. 

3.1 Predstavitev podjetja Color d. d. 

Color d. d. je podjetje z več kot 170-letno tradicijo. Ukvarjamo se s proizvodnjo 

in prodajo premazov, smol in praškastih premazov. Kupcem ponujamo učinkovite in 

celovite rešitve na področju zaščite, ohranjanja, lepšanja, označevanja predmetov in 

objektov ter jim pomagamo pri večanju njihove vrednosti. 

Naš proizvodno-prodajni program sestavljajo:  

• Program smole,  

• Program praškasti premazi,  

• Program kovinski premazi,  

• Program lesni premazi,  

• Program cestni premazi,  

• Program avtoreparature,  

• Program široke potrošnje. 

 

Programi istočasno predstavljajo organizacijske enote, ki so organizirane kot 

profitni centri. 

Naše temeljne vrednote so kakovost, varovanje okolja ter varnost in zdravje pri 

delu. V skladu s tem smo že v letu 1996 pridobili certifikat kakovosti ISO 9001. V letu 

2001 smo postali imetnik ekološkega znaka »Odgovorno ravnanje«. V letu 2004 smo 

pridobili certifikata s področja varovanja okolja ISO 14001 in varnosti in zdravja pri 

delu OHSAS 18001. 

Avgusta 2004 je Color prišel v last podjetja Helios Domžale in danes deluje v 

okviru PS Helios.  
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Slika 3.1 Organogram podjetja Color.  

 

Vir: letno poročilo Color 2004. 

3.2 Poslanstvo, vizija in strateški cilji 

Vizija podjetja temelji na razvoju okolju prijaznih izdelkov, operativni odličnosti 

in ekonomski učinkovitosti celotnega programskega spleta. 

 

Strategija podjetja je osredotočena na proizvodnjo izbranih visoko kakovostnih in 

okolju prijaznih industrijskih izdelkov iz programa premazov, praškastih premazov in 

sintetičnih smol za tržne segmente kupcev s srednje visoko in z visoko dodano vrednostjo na 

tržiščih Evropske skupnosti, bivše Skupnosti neodvisnih držav in JV Evrope.  

Temeljne značilnosti poslovnega okolja so globalizacija, hiter tehnološki razvoj. 

Stalne spremembe v okolju nas silijo k nenehnemu prilagajanju in iskanju novih rešitev, 

ki nam omogočajo dolgoročen razvoj podjetja.  

Strategija podjetja Color d. d. je v zadnjih dveh letih v veliki meri prilagojena 

oziroma usklajena s strategijo in strateškimi cilji našega lastnika, tj. PS Helios, ki ima 

enako osnovno dejavnost ter podoben proizvodnjo-prodajni program. 
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Integracija družbe Color v Skupino Helios je usmerjena v prestrukturiranje 

podjetja. Z reorganizacijo kadrovskih potencialov in proizvodnih zmogljivosti smo 

začeli programsko, razvojno in proizvodno specializacijo. 

Z usklajeno investicijsko, tehnološko, razvojno in prodajno strategijo bomo z bolj 

gospodarno izrabo človeških virov, tehnoloških zmogljivosti in finančnih virov povečali 

konkurenčnost naših programov in se hitreje prilagajali zahtevam kupcev, izpolnjevali 

zahteve okoljevarstvene zakonodaje ter razvijali in tržili okolju in uporabnikom 

primerne izdelke (poslovni načrt podjetja Color za leto 2006). 

Podjetje veliko pozornost namenja zniževanju stroškov poslovanja in gradi 

stroškovno učinkovitost poslovanja. 

 

Glavni strateški cilji:  
 

• zadržati tržne deleže na domačem trgu,  

• povrnitev deležev prodaje na trgih EX YU,  

• povečati delež prodaje premazov v strukturi prodaje,  

• povečati delež proizvodov z večjo dodano vrednostjo v programu smol,  

• s celovito integracijo v PS Helios povečati učinkovitost poslovanja, 

zniževati stroške poslovanja,  

• pridobitev okoljskega dovoljenja v skladu z IPPC direktivo Evropske 

skupnosti ter prilagoditev izdelčnega spleta VOC. 

3.3 Organiziranost podjetja Color d. d. 

Zaposleni danes v podjetju prevzemajo vlogo glavnega dejavnika, prek katerega 

organizacija na trgu uveljavlja konkurenčno prednost. V ospredje prihajajo posamezniki 

z znanjem, domišljijo, sposobnostjo, močjo, nepredvidljivostjo, podjetniškim duhom ter 

vodstvenimi sposobnostmi. Taki zaposleni oblikujejo drugačen pogled na določeno 

problematiko, ki se od znanih stališč konkurence razlikuje. Danes so ključna gonilna 

sila poslovnega uspeha inovacije in zaposleni postajajo glavni vir vrednosti podjetja.  

 

Sledeč spremembam na trgu so tudi v Colorju prilagodili dosedanjo 

organizacijsko strukturo ter uvedli profitne centre. Na ta način so omogočeni boljša 

preglednost, spremljava rezultatov ter doseganja zastavljenih ciljev. Organizacijska 

struktura je sedaj preglednejša in enostavnejša. Cilji ter dosežki posameznih 

organizacijskih enot ter posameznikov so merljivi ter mesečno spremljani z vrsto 

kazalnikov.  
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3.3.1 Zaposleni v podjetju Color 

Na dan 31. 12. 2005 je bilo v Colorju zaposlenih 340 delavcev, kar pomeni 2 manj 

glede na leto 2005. Pregled strukture zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe (slika 3.2) kaže 

sledečo strukturo:  

Slika 3.2 Izobrazbena struktura zaposlenih podjetja Color 

31. 12. 2005 31. 12. 2004 Stopnja 
izobrazbe število 

Delež v % 
število 

Delež v % 

1 16 5 17 5 
2 66 20 70 20 
3 10 3 7 2 
4 73 22 74 22 
5 95 28 92 27 
6 29 6 30 9 

7 / 1.st. 10 3 47 14 
7 / 2.st. 37 11 0 0 

8 4 2 5 1 
9 0 0 0 0 

Skupaj 340 100 342 100 
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Vir: letno poročilo podjetja Color za leto 2005. 
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Povprečno število zaposlenih v letu 2005 je bilo 339 ljudi, stopnja fluktuacije je 

bila 6, 8 %. 

 

Starost zaposlenih v Colorju je razmeroma visoka, saj je 67 % zaposlenih starejših od 

41 let in le 9 % mlajših od 30 let, medtem ko je 24 % zaposlenih starih med 31 in 40 let.  

Starostno strukturo prikazuje (slika 3.3):  

Slika 3.3 Starostna struktura zaposlenih podjetja Color na dan 31. 12. 2005. 
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Vir: letno poročilo podjetja Color za leto 2005. 

3.3.2 Upravljanje s človeškimi viri 

V skladu s strategijo novega lastnika je Color v letu 2005 nadaljeval politiko 

optimiranja števila zaposlenih. Podjetju je uspelo zadržati najboljše sodelavce. Zaradi 

potreb trga in zvišanja konkurenčnosti v družbi povečujejo fleksibilnost zaposlenih. 

Uveden je bil sistem večopravilnosti kadrov, ki omogoča razporeditev zaposlenih na več 

delovnih mest. 

 

 



 35 

Glavni cilji družbe na področju upravljanja s kadri so:  
 

• optimiranje števila zaposlenih s ciljem večanja produktivnosti,  

• zadržanje ključnih sodelavcev,  

• nadgradnja sistema nagrajevanja, ki bo v večji meri vezano na doseganje 

zastavljenih ciljev,  

• izvedba letnih osebnih razgovorov z določitvijo osebnih ciljev in 

zadolžitev ključnih managerjev, tako da bo to postalo orodje za uspešno 

vodenje ter poklicni in osebni razvoj zaposlenih. 

3.3.3 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 

Podjetje se zaveda pomena stalnega izobraževanja zaposlenih ter jim omogoča 

pridobivanje novih znanj. V letu 2005 je bilo izobraževanju skupno namenjeno 7820 ur 

oziroma 23 ur na zaposlenega. Izvedene so bile obsežne akcije usposabljanja:  
 

• usposabljanje s področja sistemov ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001,  

• usposabljanje prodajnega osebja za pridobitev »interne licence«,  

• interno usposabljanje za manipuliranje in prevoz nevarnega blaga, varno 

ravnanje s kemikalijami ter varnost in zdravje pri delu,  

• izvedba delavnice Poslovna pogajanja,  

• izvedba delavnice situacijsko vodenje. 

3.3.4 Motiviranje zaposlenih 

Vzpostavljen sistem napredovanja zaposlenih se izvaja skladno z merili internih 

aktov. Nagrajevanje v podjetju je vezano na izpolnjevanje dogovorjenih ciljev 

posameznika. Motivacija zaposlenih je povezana s cilji in dejavnostmi, ki izhajajo iz 

strategije družbe. 

3.3.5 Komunikacija z zaposlenimi 

Komuniciranje z zaposlenimi v družbi poteka na naslednje načine:  
 

• zbori delavcev,  

• informativne table,  

• elektronska pošta,  

• udeležba uprave in strokovnih sodelavcev na sejah sveta delavcev. 
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Uprava družbe stalno in korektno sodeluje z izvoljenimi predstavniki sindikatov 

ter sveta delavcev. Redno se udeležuje sestankov, na katerih predstavnike zaposlenih 

informira o poslovanju ter aktualnih dogodkih v družbi. 

3.4 Organizacijska klima v podjetju Color  

Podjetje Color se je v letu 2001 odločilo, da se vključi v projekt SiOK – slovenska 

organizacijska klima, ki poteka pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. Ideja 

projekta je raziskava organizacijske klime in merjenja zadovoljstva zaposlenih z 

namenom povečanja zavedanja o pomenu klime. Projekt je usklajen s potrebami 

članskih organizacij in s standardi stroke. Podjetja, ki pristopijo k projektu, morajo 

upoštevati članska pravila, pravice in dolžnosti. V prilogah B ter C je projekt 

podrobneje opisan.  

V letu 2005 je v podjetju Color že četrtič potekalo merjenje organizacijske klime in 

zadovoljstva zaposlenih. Za strokovno izvedbo raziskave ter analizo je bilo izbrano 

svetovalno podjetje AT Adria.  

3.4.1 Vprašalnik 

V okviru projekta SiOK je projektna skupina svetovalnih podjetij – TMI 

Slovenija, Biro Praxis, ITEO-Svetovanje, Profil, RM PLUS, Racio, Dialogos / Literal – 

pripravila vprašalnik za merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. 

Potrebno je poudariti, da je vprašalnik enoten za vse sodelujoče organizacije v projektu 

SiOK. Vprašalnik je sestavljen iz štirih delov. Na začetku je predstavljen namen ankete. 

Osrednji del vprašalnika sestavlja 69 trditev, ki vključujejo 12 dimenzij organizacijske 

klime:  
 

1. odnos do kakovosti  

2. inovativnost in iniciativnost 

3. motivacija in zavzetost 

4. pripadnost organizaciji 

5. notranji odnosi 

6. vodenje 

7. strokovna usposobljenost in učenje 

8. poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev 

9. organiziranost 

10. notranje komuniciranje in informiranje 

11. nagrajevanje 

12. razvoj kariere 
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Trditve zgoraj omenjenih posameznih dimenzij klime omogočajo anketiranim 

osebam, da na lestvici od 1 do 5 povedo svoje strinjanje ali nestrinjanje s tem kako 

posamezna trditev opisuje organizacijo v kateri so zaposleni:  

 

1. sploh se ne strinjam 

2. delno se strinjam 

3. niti da niti ne 

4. večinoma se strinjam 

5. popolnoma se strinjam 

 

V nadaljevanju se z 11 trditvami poskuša ugotoviti zadovoljstvo posameznika z 

različnimi vidiki dela: z vodstvom organizacije, s samim delom, s sodelavci, z 

neposrednim nadrejenim, z možnostmi za napredovanje, s plačo, s statusom v 

organizaciji, z pogoji dela, s stalnostjo zaposlitve, z možnostjo napredovanja ter z 

delovnim časom. Pri izražanju svojega osebnega zadovoljstva imajo anketiranci na 

voljo petstopenjsko lestvico:  

 

1. zelo nezadovoljen 

2. nezadovoljen 

3. srednje zadovoljen 

4. zadovoljen 

5. zelo zadovoljen 

 

Na koncu vprašalnika so vprašanja, ki se nanašajo na demografske značilnosti 

anketirancev, kot so: spol, nivo v organizaciji, starost, stopnja izobrazbe ter delovni staž 

v organizaciji. Dodan je tudi prostor za morebitne komentarje anketiranca.  

Vprašalnik je v celoti prikazan v prilogi A. 

3.4.2 Vzorčenje zaposlenih  

Po metodologiji GZS za merjenje organizacijske klime osnovni vzorec za anketiranje 

zajema 100–120 zaposlenih. Vzorec mora biti reprezentativen glede na organizacijsko 

strukturo organizacije (po organizacijskih enotah) ter glede na parametre, kot so: spol, starost, 

delovna doba v organizaciji, izobrazba ter hierarhični nivo. Anketirancem je zagotovljena 

anonimnost. 

 

K sodelovanju anketiranja za ugotavljanje klime in zadovoljstva zaposlenih so bili 

v letu 2005 povabljeni vsi zaposleni v podjetju. Vprašalnik je izpolnilo 256 zaposlenih, 

kar predstavlja 76 % zaposlenih. Zaradi zagotavljanja popolne anonimnosti velika 
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večina ni izpolnila »podatkov o anketirancu«, tako da je struktura vzorčenja neznana. 

Poznan je le podatek o številu izpolnjenih vprašalnikov, podrobna analiza anketirancev 

(spol, starost, delovna doba v organizaciji, izobrazba ter hierarhični nivo) pa je neznana. 

3.4.3 Analiza rezultatov  

V nadaljevanju predstavljam rezultate meritev organizacijske klime v podjetju 

Color, povzete po študiji svetovalnega podjetja AT Adria. S pomočjo spodnje slike 

prikazujem splošen pregled aritmetičnih sredin po posameznih dimenzijah 

organizacijske klime. 

Slika 3.4 Pregled organizacijske klime v Colorju po posameznih dimenzijah 

 

Vir: AT Adria: poročilo o klimi in zadovoljstvu v podjetju Color za leto 2005. 

Dobljeni rezultati merjenja organizacijske klime za podjetje Color v letu 2005 

nam pokažejo splošno zvišanje ocen po vseh kategorijah. Za pravilno razumevanje in 

tolmačenje rezultatov in primerjavo rezultatov glede na pretekla leta podajam kratko 

obrazložitev:  

 

• meritev v letu 2002 je bila izvedena na majhnem vzorcu zaposlenih. Ker je 

šlo za prvo meritev, so bili zaposleni bistveno manj kritični kakor danes; 
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• v letih 2003, 2004 je podjetje zamenjalo vodstvo. Druga značilnost je bila 

velika negotovost glede prihodnosti, nejasna strategija in nameni tedanjega 

večinskega lastnika podjetja; 

• s prihodom novega večinskega lastnika PS Helios v letu 2004 je v podjetje 

prineslo novo pozitivno ozračje, elan ter zaupanje zaposlenih v nadaljnji razvoj 

podjetja. Posledica tega je dvig ocen pri vseh dimenzijah merjenja klime za leto 

2005. 

 

Velika večina dimenzij je kljub temu ocenjena pod slovenskim povprečjem, kar za 

podjetje predstavlja velik izziv za prihodnost. Vendar tega ne gre jemati tragično. 

Primerjava med podjetji različnih panog je problematična, poleg tega je sodelovala pri 

anketiranju v Colorju večina zaposlenih. Osebno menim, da rezultati kažejo na veliko 

kritičnost zaposlenih v Colorju, kar je dobro.  

V splošnem lahko organizacijsko klimo v podjetju Color d. d. razdelimo na tri 

segmente:  

 

1. dobro ocenjene kategorije:  

 

• odnos do kakovosti (3, 52),  

• inovativnost in iniciativnost (3, 32),  

• zadovoljstvo zaposlenih (3, 31),  

• motivacija in zavzetost (3, 22). 

 

2. srednje ocenjene kategorije:  

 

• notranji odnosi (3, 17),  

• pripadnost organizaciji (3, 16),  

• vodenje (3, 08),  

• organiziranost (3, 04),  

• poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev (2, 98),  

• strokovna usposobljenost in učenje (2, 94). 

 

3. kategorije, ki predstavljajo izziv:  

 

• notranje komuniciranje in informiranje (2, 84),  

• razvoj kariere (2, 61),  

• nagrajevanje (2, 60). 
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Iz zgornje slike je razvidno, da zaposleni najvišje ocenjujejo dimenzijo odnos do 

kakovosti, da se zavedajo pomena iniciativnosti ter inovativnosti, poleg tega pa je relativno 

visoko zadovoljstvo zaposlenih ter njihova motivacija in zavzetost pri delu. 

Slabo ocenjene dimenzije razvoj kariere, notranje komuniciranje in informiranje 

ter nagrajevanje predstavljajo za podjetje velik izziv za prihodnost.  

Zgornja slika prikazuje izmerjeno celotno stanje organizacijske klime v podjetju. 

Posamezne dimenzije klime so razvrščene z vrha navzdol, začenši od najvišje pa do 

najnižje ocenjenih dimenzij. Pri koncu je dodan še stolpec »dodatna vprašanja o 

sistemih«, dobljen iz rezultatov petih vprašanj v zvezi z organizacijskimi sistemi, ki so 

se v prejšnjih letih izkazali za najbolj kritične: sistem nagrajevanja in sankcioniranja, 

sistem napredovanja ter sistem informiranja in komuniciranja. Ta vprašanja niso 

klasična klimatska vprašanja, nudijo pa dodatno informacijo o pogledu zaposlenih na 

ključne organizacijske sisteme.  

Na koncu je dodan stolpec Zadovoljstvo pri delu. Zaposleni so najbolj zadovoljni 

s sodelavci, z neposredno nadrejenim, s stalnostjo zaposlitve, z delom, ki ga opravljajo, 

ter z delovnim časom. Sledi zadovoljstvo z možnostjo za izobraževanje, vodstvom 

organizacije, s statusom v organizaciji. Nizka je stopnja zadovoljstva z delovnimi 

pogoji, možnostjo za napredovanje ter s plačo.  

V nadaljevanju sledi pregled rezultatov po posameznih dimenzijah organizacijske 

klime (povzeto po poročilu podjetja AT Adria):  

3.4.3.1 Odnos do kakovosti 

Kakovost ni slogan ali enkraten cilj. Kakovost je danes dolgoročna strategija uspeha 

na trgu. Pri doseganju celovite kakovosti gre za proces, ki vključuje vse posameznike in 

enote organizacije. Podjetje je že pred leti začelo s sistematičnim pristopom k celovitemu 

obvladovanju kakovosti. Kakovost se izvaja na vseh področjih. Tako v podjetju ločijo: 

kakovost zaposlenih, kakovost proizvodov, kakovost storitve ter kakovost procesov. 

Dimenzija odnos do kakovosti je najvišje ocenjena v Color d. d. Zaposleni imajo do 

kakovosti svojega dela pozitiven odnos. Zaposleni se čutijo odgovorne za kakovost 

svojega dela ter po svoji moči prispevajo k doseganju standardov kakovosti. Kakovost se 

stalno preverja z ugotavljanjem zadovoljstva naših kupcev. Zaposleni ugotavljajo, da sta 

kakovost dela in količina enako pomembni. Količina ni posebej nagrajevana, prav tako 

kot nižja kakovost dela ni sankcionirana.  

Slabo ocenjena trditev, po kateri druge sodelavce in oddelke obravnavamo kot 

cenjene stranke, predstavlja za podjetje velik izziv. 

V podjetju skrbijo za kakovost, saj že od leta 1996 delujejo v skladu z standardom 

kakovosti ISO 9001, ki so ga kasneje nadgradili še s standardoma ISO 14001 ter OHSAS 

18001. 
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Med vsemi kategorijami najvišje ocenjena dimenzija Odnos do kakovosti 

predstavlja eno od konkurenčnih prednosti podjetja.  

3.4.3.2 Inovativnost in iniciativnost 

Uspeh podjetja je odvisen od sposobnosti podjetja, da nenehno izboljšuje delovne 

procese, proizvode in storitve. Kategorija spada med dobro ocenjene kategorije. 

Zaposleni se najbolj strinjajo, da se zavedajo nujnosti sprememb in so pripravljeni 

prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud. V organizaciji se pričakuje, da predloge 

za izboljšave dajejo vsi zaposleni in ne le vodje. Organizacija ima pravilnik o 

inovacijah, s katerim zavestno spodbujajo ustvarjanje razmer za ustvarjalno dejavnost. 

Napake med preizkušanjem novih načinov dela so sprejemljive pa je najnižje 

ocenjena trditev, vendar bolje kot pa leta 2004. 

3.4.3.3 Motivacija in zavzetost 

Človek dela, če je ustrezno motiviran za delo. Potrebno je spoznati, kaj zaposlene 

motivira. V uspešnih organizacijah motiviranost spodbujajo s tem, da jih seznanjajo z 

delovnimi problemi, spodbujanjem za lastno izobraževanje, z neformalnimi oblikami 

informiranja, neposrednimi stiki, dobro organizacijo dela, s skrbjo za osebni standard, s 

krepitvijo medsebojnega zaupanja … V takšnih organizacijah so ljudje visoko 

motivirani, zavzeti za delo, njihove ustvarjalne sposobnosti so sproščene. 

Zaposleni izražajo visoko zavzetost za delo, ki ga opravljajo, in visoko 

pripravljenost za dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva. Zaposleni ocenjujejo, da 

so v organizaciji postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti.  

Najslabše sta ocenjeni trditvi, da v organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo 

in da se dober delovni rezultat hitro opazi in je pohvaljen. Iz tega izhaja, da zaposleni 

ocenjujejo, da se od njih zahteva trdo delo, ki ni ustrezno opaženo ter vrednoteno. To 

predstavlja za podjetje problem in hkrati izziv za prihodnost. 

3.4.3.4 Notranji odnosi 

Medsebojni odnosi morajo temeljiti na dejstvu, da se vsi učimo drug od drugega – 

vodstvo od delavcev in delavci od vodstva. Nihče nima »prav« samo zaradi svojega 

položaja v organizaciji. Ob nastanku problemov je konstruktivna kritika obojestranska 

obveza. Določitev ciljev v okviru pooblastil in odgovornosti na delovnem mestu mora 

biti narejena usklajeno. Notranji odnosi so pokazatelj dobrega ali slabega razpoloženja v 

podjetju. Zaposleni ocenjujejo, da so odnosi med zaposlenimi dobri in da se v 

organizaciji ceni delo svojih sodelavcev. Paradoksalno pa so na drugi strani nizko 

ocenjene kategorije medsebojnega zaupanja, trditev, da konflikte rešujejo v skupno 
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korist, ter trditev, da v organizaciji bolj sodelujemo kot tekmujemo. To kaže, da notranji 

odnosi niso optimalni, zlasti med različnimi hierarhičnimi nivoji v organizaciji ter med 

različnimi enotami v organizaciji.  

3.4.3.5 Pripadnost organizaciji 

V primeru, da so vrednote posameznika enake vrednotam, ki prevladujejo v podjetju, 

se bo posameznik bistveno hitreje in lažje vključil v organizacijsko kulturo podjetja. Zato 

mora podjetje že v procesu izbire novih sodelavcev ugotoviti, ali njihove lastnosti, vrednote, 

znanja in druge zmožnosti ter način razmišljanja in dela ustrezajo pričakovanjem in 

vrednotam podjetja.  

Zaposleni so ponosni, da so zaposleni v organizaciji; ponosni so, ker se zunaj 

organizacije o njej pozitivno govori, ter menijo, da ima organizacija velik ugled v okolju. 

Dve trditvi, ki se nanašata na pripadnost organizaciji, sta relativno slabo ocenjeni, 

in sicer varnost zaposlitve ter trditev, da ne bi zapustili organizacijo, če bi se jim zaradi 

poslovnih težav znižala plača. 

3.4.3.6 Vodenje 

Vodenje predstavlja enega ključnih dejavnikov, ki prispeva k učinkoviti izrabi 

človeških virov ter uspešnosti podjetja. Posameznik lahko formalno ustreza zahtevam 

delovnega mesta, a kljub temu dosega povprečne rezultate. Lahko gre iskat vzrok v 

svojih osebnostnih lastnostih ali pa v pomanjkanju ustrezne motivacije. Lahko da mu 

delovno mesto ne prinaša dovolj izzivov in v tem primeru se je treba pogovoriti in 

poiskati primerno rešitev za obe strani. Pozitivno delovno okolje, ki ga morajo ustvarjati 

vodje, je podlaga za motivacijo zaposlenih, neustrezno vodenje in pomanjkanja smisla 

za delo z zaposlenimi pa sta med glavnimi razlogi za odhod dobrih kadrov iz podjetja.  

V podjetju prevladuje pretežno demokratični stil vodenja. Prevladujeta in tudi 

najvišje sta ocenjeni trditvi, da so zaposleni samostojni pri opravljanju svojega dela ter 

da vodje spodbujajo zaposlene k sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo.  

Slabše so ocenjene trditve, da nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje 

delo, da se vodje pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih svojega dela ter da v naši 

organizaciji odpravljamo ukazovalno vodenje. Zaposleni so mnenja, da so s strani vodij 

premalo obveščeni o rezultatih svojega dela ter o doseganju letnih ciljev. 

3.4.3.7 Organiziranost 

Usklajeno delovanje, ki ga zagotavlja dobra organiziranost, je pogoj za doseganje 

visoke motivacije. Odgovornosti morajo biti jasno in nedvoumno določene ter 

posredovane v okviru formalnih opisov delovnih nalog in postopkov odločanja. Analiza 
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je pokazala, da imajo zaposleni jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje, ter 

razumejo svoj položaj v organizacijski shemi podjetja. Menijo, da so v organizaciji 

zadolžitve jasno opredeljene. 

Zaposleni so mnenja, da pristojnosti in odgovornosti niso medsebojno 

uravnotežene na vseh nivojih. Velik izziv za vodstvo podjetja predstavlja slabo mnenje 

zaposlenih o trditvi, da vodje sprejemajo odločitve pravočasno. 

3.4.3.8 Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev podjetja 

Poznavanje poslanstva, vizije ter ciljev podjetja spada k slabše ocenjenim 

kategorijam klime. Zaposleni ocenjujejo, da jim politika in cilji organizacije niso v 

celoti jasni, poleg tega ocenjujejo, da so premalo vključeni v postavljanje ciljev. Slabše 

ocenjujejo tudi vprašanje, ali »ima naša organizacija jasno oblikovano poslanstvo – 

dolgoročni razlog obstoja«.  

Po drugi strani zaposleni cilje organizacije sprejemajo za svoje in ocenjujejo, da 

so cilji realno postavljeni. 

Izziv: nejasno poslanstvo, vizija organizacije ter strategija organizacije. 

3.4.3.9 Strokovna usposobljenost in učenje 

Trditev, da se zaposleni ne glede na starost, delovno dobo in hierarhični položaj, 

učijo drug od drugega je najvišje ocenjena kategorija. Ostale trditve so ocenjene slabo, 

zaposleni zlasti pogrešajo upoštevanje svojih želja v procesu usposabljanja. 

Samokritično ocenjujejo trditev, da so v organizaciji zaposleni le ljudje, ki so 

usposobljeni za svoje delo. Poleg tega so precej kritični do sistema usposabljanja.  

Znanje in razvoj zaposlenih je temelj, na katerem mora podjetje graditi svojo 

konkurenčno prednost. Podjetje temu namenja pozornost, vendar menim, da ta 

kategorija predstavlja velik izziv za prihodnost. Poleg zunanjega izobraževanja je 

potrebno uvesti tudi interno izobraževanje (delno že poteka). Znanje, ki je v 

posameznikih, ni dovolj, saj je potrebno to znanje uporabljati, izmenjavati in tako 

ustvarjati novo znanje. Organizacija mora vzpostaviti tudi sistem izobraževanja svojih 

pogodbenih partnerjev, kot so prevozniki, dobavitelji ter kooperanti. Dejavnost podjetja 

je problematična z okoljskega ter varnostnega vidika, zato mora podjetje načrtno 

izobraževati in seznanjati z morebitnimi nevarnostmi vse, ki so vključeni v njegovo 

verigo vrednosti. 

3.4.3.10 Notranje komuniciranje in informiranje 

Vodstva uspešnih podjetij se zavedajo pomena neposrednega komuniciranja z 

zaposlenimi, ki predstavlja slabše ocenjeno dimenzijo organizacijske klime. Zaposleni 

še najvišje ocenjujejo trditev, da se vodje in sodelavci pogovarjajo sproščeno, 

prijateljsko in enakopravno ter da vodstvo posreduje informacije zaposlenim na 
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razumljiv način. Zaposleni ocenjujejo, da delovni sestanki niso redni, ter da dobijo 

premalo informacij s strani vodij za dobro opravljanje svojega dela. 

Večina zaposlenih pogreša informacije o tem, kaj se dogaja v drugih enotah 

organizacije. 

Izziv za podjetje predstavljajo izboljšava komunikacije med vodji ter zaposlenimi, 

vzpostavitev ustvarjalnega dialoga, vzpostavitev dvotirnega pretoka informacij ter 

izboljšavo komuniciranja med enotami. 

3.4.3.11 Razvoj kariere 

Za razvoj kadrov so odgovorni vodje, ki odkrivajo pri svojem delu potrebe po 

novih kadrih ter znanjih. Prvenstveno je njihova naloga, da spodbujajo in motivirajo 

zaposlene, da se vključijo v ustrezno obliko izobraževanja ter da strokovno in 

osebnostno napredujejo. Problem nastane v primeru, če se vodja ni več pripravljen 

vsestransko razvijati, saj je v tem primeru velika verjetnost, da bo takšen vodja oviral 

podrejene pri razvoju zaradi občutka ogroženosti. Za podjetje to predstavlja dvojno 

škodo, saj ima na delovnem mestu »neustreznega« vodjo, mladi perspektivni kadri, ki 

čutijo, da se jim omejuje razvoj, pa bodo ob prvi priložnosti zaposlili podjetje.  

Zaposleni v podjetju ocenjujejo možnosti za razvoj kariere izrazito slabo. Menijo, da 

obstoječi sistem napredovanja ne omogoča, da bi najboljši kadri dejansko zasedli najbolj 

odgovorna delovna mesta. Prav tako ocenjujejo, da zaposleni na vseh nivojih nimajo realnih 

možnosti za napredovanje. Kriteriji za napredovanje niso dovolj poznani in so večini 

zaposlenih neznani. Velika večina se ne strinja s trditvijo, da vodilni vzgajajo svoje 

naslednike. 

Izziv za podjetje predstavlja uvedba učinkovitega sistema upravljanja človeških 

virov, ki bo vključeval stalen ter dolgoročen razvoj vodij in zaposlenih, načrtno 

spremljanje razvoja karier, učinkovit ter pregleden sistem napredovanja … 

3.4.3.12 Nagrajevanje 

Kakovostno delovno življenje, tj. tisto, ki pomaga zaposlenim zadovoljiti širok 

spekter njihovih potreb, je pogoj za uspešno delo. Materialne potrebe se zagotavljajo 

zlasti s plačo in drugimi materialnimi ugodnostmi. Zaposleni so občutljivi na razlike 

med plačami. Nenehno se primerjajo med seboj in še zlasti z delavci, ki opravljajo dela 

enake zahtevnosti. Primerjave vodijo v zahteve po utemeljevanju razlik oziroma v 

izenačevanje plač. To posledično vodi v nezadovoljstvo. Primerjavo plač pa delajo tudi 

delodajalci in tako je »normalna« plača za neko delo rezultat nenehnega primerjanja na 

tržišču. 

Nagrajevanje je najslabše ocenjena dimenzija klime. Zaposleni še najvišje 

ocenjujejo trditev, da se uspešnost praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in 

standardih. S to trditvijo se strinjajo zlasti zaposleni, ki so jim cilji ter standardi poznani, 
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ostali menijo, da se uspešnost ne vrednoti pravilno. Zaposleni se strinjajo, da za slabo 

opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma kazen. Večina zaposlenih prav tako 

ocenjuje, da prejemajo plačo, ki ni enakovredna ravni plač na tržišču. 

Velika večina anketirancev se ne strinja s trditvijo, da so razmere med plačami 

zaposlenih v podjetju ustrezne, enako se ne strinjajo s trditvijo, da so tisti zaposleni, ki 

so bolj obremenjeni, zato tudi ustrezno stimulirani. 

Priložnost za podjetje predstavlja uvedba preglednejšega sistema nagrajevanja ter 

povečanje stimulacije za nadpovprečne rezultate dela. 

3.4.3.13 Zadovoljstvo 

Slika 3.5 Zadovoljstvo 

 

Vir: AT Adria: poročilo o klimi in zadovoljstvu v podjetju Color za leto 2005. 

 

Vprašalnik SiOK vsebuje poleg trditev, ki merijo posamezne dimenzije 

organizacijske klime, tudi trditve o zadovoljstvu pri delu. Gre za drugačen referenčni 

okvir, saj se ugotavlja individualno zadovoljstvo posameznika. 

Najvišje so zaposleni ocenili zadovoljstvo s sodelavci in s stalnostjo zaposlitve. 

Temu sledi zadovoljstvo z delom, delovnim časom ter neposredno nadrejenim. Nižje so 
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ocenjene zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje, z delovnimi pogoji, s statusom v 

organizaciji ter z vodstvom organizacije. Čisto na koncu je zadovoljstvo oziroma 

nezadovoljstvo z možnostjo napredovanja in plačo.  

3.4.3.14 Primerjalna vprašanja o sistemih 

 

Primerjalna vprašanja niso klimatska kategorija v klasičnem smislu, kljub temu pa 

dodatno prikažejo pogled zaposlenih na svojo organizacijo oziroma vodstvo. 

Slika 3.6 Primerjalna vprašanja 

 

Vir: AT Adria: poročilo o klimi in zadovoljstvu v podjetju Color za leto 2005. 

3.4.3.15 Dodatna vprašanja o sistemih 

Gre za rezultat petih dodatnih vprašanj v zvezi z organizacijskimi sistemi, ki so se 

v prejšnjih letih izkazali za najbolj problematične: sistem nagrajevanja in 

sankcioniranja, sistem napredovanja ter sistem informiranja in komuniciranja. Ta 

vprašanja niso klasična klimatska vprašanja, nudijo pa dodatno informacijo o pogledu 

zaposlenih na ključne organizacijske sisteme. 
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Slika 3.7 Dodatna vprašanja o sistemih 

 

Vir: AT Adria: poročilo o klimi in zadovoljstvu v podjetju Color za leto 2005. 

3.5 Predlogi za izboljšavo 

Ni dokazov, da organizacijska klima ter zadovoljstvo zaposlenih neposredno 

vplivata na uspešnost podjetja. Kljub temu lahko z veliko gotovostjo trdimo, da bo 

podjetje, kjer je organizacijska klima pozitivna in kjer so zaposleni zadovoljni, 

dolgoročno uspešnejše na trgu. Večina uspešnih podjetij v svetu ter pri nas se zaveda 

pomena primerne klime in zadovoljstva zaposlenih. Temu primerno so uspešnejša 

slovenska podjetja že od leta 2001 združena v projektu SiOK, ki deluje pod okriljem 

Gospodarske zbornice. Napredna vodstva podjetij se zavedajo pomena klime in 

zadovoljstva ter delujejo v smeri ugotavljanja organizacijske klime in zadovoljstva ter 

nato na podlagi dobljenih rezultatov pripravljajo ukrepe za spreminjanje. Tudi 

obravnavano podjetje Color že od vsega začetka deluje v okviru projekta SiOK.  

Za ciljno spreminjanje organizacijske klime je potrebno doseči zavedanje 

zaposlenih, da je klima odraz politik in prakse upravljanja človeških virov v 

organizaciji. Zato je prvi korak k spremembi klime predstavitev zaposlenim rezultate 

merjenja ter pomanjkljivosti. Osnova vsakega spreminjanja klime je njeno 

obvladovanje. Stalno se je potrebno spraševati, kakšno klimo ustvariti, da lahko pride 

do sprememb, in ali spremenjena klima izboljšuje rezultate podjetja. 
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Pri podajanju predlogov za spremembo klime bom upošteval ugotovitev literature, 

po kateri je kultura trajnejša, manj sprejemljiva za razliko od klime, ki je manj trajna ter 

bolj sprejemljiva. Kultura (pojavni znaki, artefakti – po Scheinu) odraža vrednote, ki so 

jih sodelavci vzeli za svoje (gre le za skupni imenovalec vrednot, ne pa za vse 

vrednote), medtem ko klima odraža zlasti sprejemljive, minljive ter med seboj 

zamenljive potrebe sodelavcev (npr. po Maslowu) – temeljne fiziološke potrebe, potrebe 

po varnosti, socialne potrebe, potreba po priznanju ter potreba po samouresničevanju. 

Med potrebami ter vrednotami je povezava, zato velja za spreminjanje klime 

deloma tisto, kar velja za spreminjanje kulture. Ker kultura temelji na trajnih vrednotah, 

je kratkoročno ni moč spreminjati. Dolgoročno pa menim, da ljudje v podjetju Color 

lahko osvojijo nove vrednote, ki bodo temelj nove kulture. 

 

V poglavju 3.4.3 predstavljena analiza rezultatov raziskave SiOK v podjetju Color d. d. 

je pokazala glavne prednosti ter pomanjkljivosti podjetja. Na prednostih mora podjetje graditi 

naprej, slabosti pa začeti z aktivnostmi odpravljati. Glavne prednosti so: dober odnos do 

kakovosti, inovativnosti, motivacija ter visoka pripravljenost zaposlenih za spremembe. 

Po drugi strani pa je raziskava pokazala na kar nekaj izzivov, ki jih navajam:  
 

• premalo jasno in slabo poznano poslanstvo in vizija podjetja,  

• preslabo poznavanje ključnih ciljev in politike podjetja,  

• pomanjkljivo notranje komuniciranje in informiranje, preslabo informiranje 

zaposlenih, enosmerna komunikacija, pomanjkanje informacij med 

posameznimi enotami v organizaciji,  

• nagrajevanje – neustrezen plačilni sistem, slaba stimulacija in nagrajevanje 

uspešnejših delavcev,  

• razvoj kariere – neustrezen sistem razvoja zaposlenih, sistem napredovanja, 

spremljava karier. 

 

Ukrepi za izboljšavo:  
 

• Predstavitev rezultatov merjenja organizacijske klime direktorjev programov, 

področij ter delavskih predstavništev. Med predstavitvijo najvišje vodstvo 

podjetja podrobno predstavi projekt SiOK, namen, cilj ter dobljene rezultate. 

Vodstvo podjetja ponovno predstavi poslanstvo, vizijo ter strategijo podjetja. 

Prav tako se predstavi pričakovanja vodstva za prihodnja leta, trendi v panogi 

ter ključne cilje. Ključno je, da sta vizija ter poslanstvo opredeljeni jasno, 

nedvoumno in razumljivo za vsakega posameznika. Na ta način posameznik 

sprejme vizijo, poslanstvo ter cilje podjetja za svoje ter po svojih močeh 

prispeva k doseganju želenih rezultatov. 
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• Direktorji programov ter področij predstavijo projekt SiOK svojim podrejenim. 

V neformalnem vzdušju podrobno predstavijo rezultate ter ponovno zaposlenim 

razložijo poslanstvo, vizijo ter strategijo celotnega podjetja. Ob tej priložnosti jim 

še posebej predstavijo cilje ter načrte po posameznih programih oziroma 

področjih. Vzpodbujajo zaposlene, da aktivno sodelujejo s svojimi predlogi. 
 

• Uvedba rednih mesečnih sestankov neposrednih vodij z zaposlenimi po OE 

(organizacijske enote). Na teh srečanjih se zaposlene informira o doseganju 

ciljev, poleg tega je to priložnost za zaposlene, da izrazijo svoje želje 

(izobraževanje) ali konkretne predloge za izboljšanje poslovanja. 
 

• Redno obveščanje zaposlenih o viziji, poslanstvu ter politiki podjetja ter obvezno 

obveščanje o morebitnih spremembah vizije, poslanstva ter politike podjetja. 

Obveščanje se naj izvaja preko organiziranih sestankov, informativnih tabel v 

podjetju in elektronske pošte. 
 

• Izboljšati sistem informiranja zaposlenih s postavitvijo dodatnih informativnih 

tabel ter vključitev v časopis PS Helios. Redno poročanje o ključnih dogodkih po 

programih ter področjih. Obvestila morajo vsebovati doseganja ciljev po 

posameznih področjih. Cilji morajo biti jasni, merljivi ter realno dosegljivi. 
 

• Vključitev zaposlenih v postavljanje ciljev podjetja. Vodstvo podjetja predstavi 

osnovna izhodišča, nakar se zaposlenim omogoči aktivna udeležba. Zaposleni naj 

predstavijo svoje poglede in stališča ter tako sodelujejo pri oblikovanju ciljev. 

Predlogi zaposlenih se ovrednotijo, v primeru, da so skladni z vizijo, 

poslanstvom ter cilji podjetja, pa se jih vključi v strategijo podjetja. Tako 

postavljene cilje bodo zaposleni prepoznali »za svoje« in se bodo tudi bolj 

angažirali za dosego ciljev. 
 

• Izpeljava LOR (letni osebni razgovori) za ves vodilni kader v podjetju. Gre za 

sistem ciljnega vodenja, med katerim se zaposleni in vodja na začetku leta 

dogovorita in skupaj določita cilje posameznika. Razgovor mora potekati v 

sproščenem vzdušju.. Z vsakim zaposlenim se opravi razgovor individualno in 

zaupno. Cilji morajo biti usklajeni od vrha navzdol, tako cilji zaposlenega 

podpirajo cilje vodij. Zaposleni pri postavljanju ciljev, strategiji ter sami izvedbi 

aktivno sodeluje. Takšni razgovori so odlična priložnost, da zaposleni izrazi svoje 

zadovoljstvo, pričakovanja ter načrte glede nadaljnje kariere v podjetju. Problem 

se pojavi, če je očitno, da kariera in nadaljnji razvoj zaposlenega vodjo ne 

zanima. Zaposleni se mora zavedati, da vodje najprej odgovarjajo zase. Delavcu 

bodo pomagali le, če bodo s tem pripomogli k doseganju svojih ciljev. 
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 V podjetju sicer že obstaja sistem vodenja LOR, vendar le za zaposlene s 6. in 7. 

stopnjo izobrazbe. Predlagam razširitev sistema LOR na vse nivoje vodenja.  
 

• Usposabljanje direktorjev programov / področij ter ostalih vodij na temo vodenja, 

komunikacije ter s področja ravnanja s človeškimi viri. To izobraževanje je nujno 

potrebno tudi za najvišje vodstvo. 
 

• Uvedba multidisciplinarnih delovnih skupin ter dnevno delovanje znotraj timov. 

S tem bomo zagotovili boljši pretok informacij med enotami, izboljšali 

medsebojno komunikacijo ter razumevanje. 
 

• Vzpodbujanje dvosmerne komunikacije  

 Vršni management mora spodbujati pretok informacij v obe smeri, saj na ta način 

dobi realno predstavo, kaj se dogaja v posameznih enotah podjetja. Vzpostavitev 

sistema neformalnega pretoka informacij v obe smeri je proces, saj se zaposleni 

na začetku bojijo spregovoriti brez zadržkov. Potrebno je ustvariti klimo 

zaupanja. Vodstvo mora iti med ljudi, se seznaniti z njimi, z njihovim delom, 

zadovoljstvom ter morebitnimi problemi. Vodstvu zato predlagam redne 

neformalne obiske po organizacijskih enotah. Znano je dejstvo, da mora biti 

vodja viden, opazen. Z izkazanim zanimanjem vršnega managementa za 

zaposlene se bo povečala pripadnost zaposlenih do vodstva in podjetja. Ljudje 

cenijo občutek, da se nekdo zanima za njih in da so opaženi. Na ta način se 

utrjuje verodostojnost vodstva in krepi zaupanje v vodstvo. 

 Neposredni vodje se morajo spustiti na komunikacijsko raven delavca, izboljšati 

komuniciranje z zaposlenimi, ustvarjati in graditi dobre medsebojne delovne 

odnose, sprejeti dobre ideje zaposlenih ter predloge vključiti v vsakdanje delo. 

 Upravi predlagam, da ponovno uvede »dan odprtih vrat« predsednika uprave. Na 

ta dan oziroma dogovorjeno uro je ob predhodni najavi predsednik uprave 

dosegljiv za vsakega zaposlenega. 
 

• Razvoj kariere  

 Raziskava je pokazala, da zaposleni menijo, da je trenutni sistem napredovanja 

neustrezen, in da ne omogoča, da najboljši kadri zasedejo najodgovornejše 

položaje. To je velik problem, saj je demografska struktura podjetja neugodna 

(glej sliko). Zaradi zgornje ugotovitve, nejasnih kriterijev za napredovanje ter 

nezmožnostjo razvoja kariere je podjetje v zadnjih letih zapustilo veliko število 

mladih perspektivnih kadrov. Podjetje se tega zaveda in je pred časom vpeljalo 

nov sistem sistemizacije delovnih mest, ki pa težave ni v celoti odpravil. Nova 

sistemizacija je bila spodbujena zaradi prilagajanja novi delovno-pravni 

zakonodaji ter je šla v smeri zagotavljanja večopravilnosti zaposlenih.  
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 Podjetje se zaveda potrebnih sprememb, zato je sprejelo nov Pravilnik o 

napredovanju z jasno oblikovanimi kriteriji za napredovanje. Kriteriji 

oziroma merila so: stopnja izobrazbe, večopravilnost, ustvarjalnost, več 

želenih funkcionalnih znanj ter doseganje nadpovprečne delovne uspešnosti. 

Sprejeti sistem napredovanja je transparenten ter omogoča možnost 

napredovanja vseh zaposlenih pod enakimi pogoji. 

 Predlagam seznanitev vseh zaposlenih s pravilnikom ter kriteriji za 

napredovanje. Ravno tako predlagam kot dodaten kriterij oziroma merilo pri 

ugotavljanju uspešnosti posameznika izpolnjevanje ciljev posameznika 

glede na dogovorjene cilje iz obrazca LOR. 
 

• Predlagam vpeljavo osebnega oziroma individualnega načrta razvoja 

zaposlenih. V osebnem načrtu se opredelijo potrebna izobrazba, 

usposobljenost, veščine, znanja ter izkušnje posameznika. Zaposleni in 

nadrejeni si s pomočjo tega orodja začrtata nadaljnji osebni razvoj 

zaposlenega v podjetju. Po potrebi opišeta oziroma dodata potrebna dodatna 

znanja, usposabljanja in aktivnosti, ki so potrebne za dosego dogovorjenega 

razvoja. 

 S pomočjo razgovora o kompetentnosti zaposlenega (znanjih, sposobnostih, 

veščinah, izkušnjah) lažje zaznavamo dimenzije, kjer se posameznik lahko 

še razvije. S tem pripomore k lastnemu zadovoljstvu, osebnemu razvoju, 

podjetju pa pomaga pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Na osnovi ocene 

kompetentnosti zaposlenega (znanj, sposobnosti, veščin in izkušenj) ter 

razgovora med zaposlenim in nadrejenim se dogovorita za usmeritev 

osebnega razvoja zaposlenega ter ocenita potencial. 
 

 Predlagam sistematičen pristop k opisanemu sistemu osebnih razvojnih načrtov z 

vključitvijo vseh zaposlenih, ki vodijo do najnižjega nivoja vodenja, vseh 

strokovnih sodelavcev ter vseh sodelavcev z najmanj 6. stopnjo izobrazbe. Tak 

osebni načrt bo postal temelj razvoja celotne vodstvene strukture in načrtovanja 

razvoja posameznika in naslednikov. 
 

 Kot rečeno, bi z osebnimi razvojnimi načrti lahko identificirali naslednike 

obstoječih vodilnih kadrov in jih tudi primerno vzgajali ob pripravljenem 

programu razvoja naslednikov. Program bo vključeval želena znanja, izobrazbo, 

veščine, sposobnosti ter želene osebne lastnosti bodočih vodij. Podjetje danes ne 

vzgaja naslednikov vodij, tudi nima vzpostavljenega sistema kadrovanja 

perspektivnih kadrov. Glede na to, da so danes kadri glavna konkurenčna 

prednost podjetij, je vzpostavitev osebnega kadrovskega načrta posameznikov 

nujna. 
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• Plača, nagrajevanje 

 Pomembno je, da zaposleni dojemajo plačo za pravično. Za enako delo 

pričakujejo enako plačilo. Raziskava je pokazala, da so zaposleni nezadovoljni 

tako z višino plače, kot tudi s sistemom nagrajevanja. Sistem plač v podjetju je 

premalo stimulativen in ne nagrajuje ustrezno dobrih delavcev. 
 

 Predlagam povečanje variabilnega dela plače, ki bo vezan direktno na 

doseganje rezultatov. Potrebno je izdelati in dosledno uporabljati sisteme, ki 

bodo delovali stimulativno. Povezovanje delovnih rezultatov in 

nagrajevanja bo bistveno prispevalo k doseganju rezultatov podjetja, po 

drugi strani daje sistem zaposlenim občutek zadovoljstva, saj so primerno 

nagrajeni za dobro delo.   

 Predlagam uvedbo sistema za ocenjevanje delovne uspešnosti, ki naj 

obravnava zaposlene individualno. Iz raziskave klime sledi, da razmerja 

med plačami niso ustrezna. Nov sistem nagrajevanja mora omogočiti 

nagrajevanje posameznikov v odvisnosti od njihovih dosežkov. Kjer zaradi 

narave skupinskega dela ne bo moč ovrednotiti prispevka posameznika, se 

obravnava rezultat skupine. Zaposleni v ožjem delokrogu sami zelo dobro 

vedo, kakšen je prispevek posameznika k doseganju skupnih rezultatov. 

Vendar pa zaradi »lažne« solidarnosti še vedno ščitijo slabe delavce. 

Zaposlene je potrebno natančno seznaniti z merili, po katerih se ocenjuje 

delovna uspešnost. 

 Uvesti je potrebno nagrajevanje po učinku z jasnimi merili (npr. plačana 

realizacija v prodaji, proizvodnja brez napak …). 

 Vodje morajo imeti pri upoštevanju jasnih meril možnost vplivanja na plačo ter 

napredovanja dobrih delavcev. V podjetju so pred časom uvedli novo 

organizacijsko strukturo, v okviru katere so bistveno bolj izpostavili odgovornost 

programov, področij in vodij le-teh. Vpliv posameznih vodij na plačo ter 

nagrajevanje posameznika pa je nikakršen, kar je v nasprotju z osnovami 

vodenja. Vodja mora imeti pravico ob jasnih merilih nagraditi dobrega delavca in 

kaznovati neuspešnega. 

 Poleg mesečnih dodatkov na plačo predlagam tudi uvedbo drugih nagrad, kot so: 

delavec družbe, prodajalec meseca, delavec meseca … 

 

V tabeli 3.1 strnjeno navajam glavne probleme, s katerimi se srečuje podjetje 

Color, ter podajam predloge možnih rešitev. 
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Tabela 3.1 Problemi ter predlogi rešitev  

PROBLEM PREDLOGI REŠITVE 
Nagrajevanje, 
plača 

– povečanje variabilnega dela plače 
– uvedba sistema ocenjevanja delovne uspešnosti 
– nagrajevanje posameznikov v odvisnosti od rezultatov 
– vzpostavitev sistema, po katerem vodja nagrajuje uspešne 

delavce 
– dodatno nagrajevanje (delavec meseca, prodajalec meseca …) 

Razvoj 
kariere 

– uvedba osebnega načrta razvoja zaposlenih 

Notranje 
komuniciranje 
in 
informiranje 

– redni sestanki 
– dan »odprtih vrat« predsednika uprave 
– informativne table 
– vključitev v časopis PS Helios 
– notranja e-pošta 
– multidisciplinarne delovne skupine 

Poznavanje 
poslanstva, 
vizije ter 
ciljev podjetja 

– predstavitev rezultatov merjenja SiOK vsem zaposlenim 
– sodelovanje zaposlenih pri postavitvi ciljev podjetja 
– letni osebni razgovori 

 

Potrebno je sprejeti natančen akcijski načrt za odpravo navedenih problemov. 

Podjetje mora ustanoviti »tim za spremembe«, ki bo skrbel nad izvedbo sprememb, 

zagotovil strokovno spremljavo ter kontrolo izvedbe. Reševanje problemov mora 

potekati sistematično. Prvi korak je kakor rečeno ustanovitev »tima za spremembe«, 

pred tem pa se mora vrhnji management zavedati problemov ter z aktivnim pristopom k 

reševanju problemov dati dober zgled. Management mora vzpostaviti čim boljšo 

komunikacijo ter k sodelovanju pritegniti čim širši krog zaposlenih. Bistveno je, da 

postane skrb za dobro klimo v podjetju stalen, načrtovan ter nikoli končan proces, ki 

podpira strateške cilje in usmeritve organizacije. Stalno spremljanje rezultatov meritev 

organizacijske klime, ukrepanje ter iskanje novih inovativnih rešitev bo vodilo k boljši 

klimi ter posledično tudi večji uspešnosti podjetja. 
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44  SSKKLLEEPP  

Organizacijska klima je kompleksen pojem, ki ima korenine v psihologiji. 

Organizacijska klima predstavlja močno silo, ki določa obnašanje posameznika ter 

skupine v organizaciji. Predstavlja vrsto verovanj, vrednot, norm in predpostavk, ki jih 

imajo zaposleni v podjetju. Ker nas ne zanimajo vse okoliščine človekovega 

doživljanja, se osredotočimo le na nekatere okoliščine, ki tako predstavljajo 

posamezne dele klime. Imenujemo jih dimenzije organizacijske klime. Organizacijska 

klima je torej splošen pojem, ki se nanaša na skupino dimenzij, ki so značilne za 

organizacijo. Pri raziskovanju klime izhajamo iz vizije ter ciljev organizacije. 

Postavljamo si vprašanja, ali obstoječa organizacijska klima deluje pozitivno ali 

negativno na doseganje ciljev organizacije. Cilj vsakega podjetja je ustvariti takšno 

klimo, ki bo vplivala pozitivno na doseganje razvojnih ciljev organizacije.  

Ni dokazov, da organizacijska klima neposredno vpliva na uspešnost podjetja. 

Kljub temu lahko trdimo, da bo podjetje, kjer je klima pozitivna, dolgoročno 

uspešnejše na trgu. Klima, ki podpira doseganje ciljev organizacije, tako posredno 

vpliva na uspešnost podjetja. Vpliv organizacijske klime na motivacijo, lojalnost 

zaposlenih, zadovoljstvo … pa je neposreden. 

Da bi ugotovili, kako zaposleni zaznavajo svoje delovno okolje, je potrebno 

klimo izmeriti. Važno je zavedanje, da pri merjenju ne gre zgolj za zbiranje podatkov; 

gre tudi za kasnejšo obdelavo ter uporabo teh podatkov za iskanje možnosti 

izboljšanja klime ter za ocenjevanje učinkovitosti že izpeljanih sprememb. Merjenje 

nam prinaša informacije, ki jih lahko uporabimo pri povečevanju uspešnosti podjetja. 

Pomembne so tudi meritve klime med procesom spreminjanja klime, saj nam 

omogočajo oceno napredka. 

Najboljši način merjenja klime je s pomočjo ustreznega vprašalnika, ki vsebuje 

niz trditev, s pomočjo katerih anketirana oseba izrazi svoje doživljanje tako, da označi 

stopnjo strinjanja s posameznimi trditvami. 

Spreminjanje klime je počasen, zahteven proces, pri katerem morajo aktivno 

sodelovati vsi zaposleni. Glavnino odgovornosti nosi management podjetja, ki mora s 

svojim zgledom zaposlenim prispevati k oblikovanju ustrezne organizacijske klime. 

Potrebno je vzpodbuditi zavedanje, da dobra klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih 

in posredno tudi na uspešnost podjetja. 

Po teoretični preučitvi sem se z organizacijsko klimo srečal tudi v praksi na 

primeru podjetja Color. Organizacijska klima v podjetju je bila merjena s pomočjo 

vprašalnika SiOK, ki ga je izpolnila večina zaposlenih. Na ta način pridobljeno bazo 

podatkov sem kasneje uporabil pri preučevanju ter analiziranju klime. Rezultati so 

pokazali, da ima podjetje Color kakovostne, inovativne in iniciativne zaposlene. 
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Motivirani in zavzeti zaposleni prispevajo k uresničevanju vizije, poslanstva ter ciljev 

podjetja. Analiza je tudi pokazala, da je obstoječi sistem nagrajevanja, strokovnega 

razvoja ter komuniciranja neustrezen, in da ne omogoča v celoti izrabiti potenciala 

zaposlenih. Podjetje se mora v prihodnosti osredotočiti na izboljšavo teh dimenzij 

organizacijske klime.  

V diplomskem delu sem podal predloge za izboljšanje tistih dimenzij klime, ki 

so bile slabo ocenjene. Zaposlenim je potrebno na več skupnih sestankih ponovno 

razložiti vizijo, poslanstvo ter cilje podjetja ter jih pritegniti k sodelovanju pri 

oblikovanju bodočih ciljev. Tako postavljene cilje bodo zaposleni sprejeli za svoje in 

se bolj angažirali za uresničevanje teh ciljev. Uvedba rednih sestankov, redno 

informiranje preko tematskih informativnih tabel, notranje elektronske pošte ter 

vzpodbujanje informiranja v obe smeri bodo prinesli k boljšemu informiranju ter 

komuniciranju zaposlenih. Potrebno bi bilo tudi vpeljati »tematske delavnice«, v 

okviru katerih bi vodstvo ter zaposleni iz različnih organizacijskih enot skupaj reševali 

probleme.  

Potrebno je vpeljati sistem za ocenjevanje delovne uspešnosti posameznika in 

posameznih organizacijskih enot ter sistem nadgraditi s sistemom nagrajevanja po 

dosežkih (npr. prodaja po plačani realizaciji …). Nadalje predlagam podjetju, da 

poveča variabilni del plače v skladu z oblikovanimi merili. 

Podjetje se zaveda, da dolgoročni razvoj in uspešnost podjetja zagotavljajo 

motivirani, usposobljeni ter neprestano se učeči zaposleni. Zato predlagam sistem 

stalnega doživljenjskega izobraževanja. Današnje uspešne organizacije temelje na 

enakosti, odprtem pretoku informacij, nizki stopnje hierarhije, organizacijski kulturi, 

ki spodbuja prilagodljivost, hitrost ter timsko delo. Naloga vrhnjega managementa je, 

da zaposlenim omogoči doseganje svojih lastnih ciljev ter ciljev podjetja. Zato morajo 

managerji ustvarjati organizacijsko kulturo, ki bo odsevala lastnosti, kakor so 

odprtost, povezovanje, hitrost, eksperimentalnost ter prilagodljivost. Znanje postaja 

ključnega pomena in tako danes ljudje prevzemajo vlogo ključnega dejavnika, preko 

katerega podjetje na trgu ustvarja konkurenčno prednost. Zadovoljni zaposleni so 

stalen vir za ustvarjalno dejavnost. Čeprav je intenzivnost inoviranja pri posameznih 

zaposlenih različna, pa nihče ni neustvarjalen, le spodbuditi ga je potrebno. Z 

inovativnostjo podjetje ustvarja organizacijsko kulturo. 

Pokazalo se je, da so zaposleni nezadovoljni z možnostjo razvoja kariere. 

Podjetju predlagam, da uvede osebnostni načrt razvoja zaposlenih, ki bo vključeval 

aktivnosti, dejavnosti ter terminski plan razvoja posameznih kadrov. Na ta način bodo 

vsakemu zaposlenemu jasni njegova prihodnost v podjetju, kriteriji za napredovanja 

ter kaj mu je storiti. Vodilne kadre je potrebno spodbuditi, da vzgajajo svoje 

naslednike in podrejene spodbujajo k izobraževanju. 
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Organizacijska klima preučuje stališča in vedenja posameznikov v organizaciji. 

Gre za relativno mlado vedo in tako še vedno prihaja do zamenjav med pojmi 

organizacijske klime, kulture ter zadovoljstvom zaposlenim. Čeprav ni dokazov, da 

dobra klima neposredno prispeva k uspešnosti podjetja, pa lahko rečem, da dobra 

klima podpira doseganje ciljev organizacije in s tem posredno vpliva tudi na uspešnost 

podjetja.  
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VVIIRRII  

  

– projekt SiOK 2002 

– projekt SiOK 2003 

– projekt SiOK 2005 

– letno poročilo podjetja Color za leto 2004 

– letno poročilo podjetja Color za leto 2005 

– poslovni načrt podjetja Color za leto 2006 

– AT Adria: poročilo o klimi in zadovoljstvu v podjetju Color za leto 2005 

 

 

 





 61 

PPRRIILLOOGGEE  

  

Priloga 1 Vprašalni SIOK 

Priloga 2 Projekt za primerjalno raziskovanje organizacijske klime v organizacijah v Sloveniji 

Priloga 3 Članska pravila za primerjalno raziskovanje organizacijske klime 

Priloga 4 Pregled organizacijske klime po kategorijah za leto 2005





PRILOGA 1 

 

PPRRIILLOOGGAA  11  

 
 



PRILOGA 1 

 

 



PRILOGA 1 

 

 



PRILOGA 1 

 



PRILOGA 2 

 

PPRRIILLOOGGAA  22  

Projekt za primerjalno raziskovanje organizacijske klime v organizacijah v Sloveniji.* 

 

1  Pobuda: 

Nekatera vodilna slovenska podjetja so se v začetku leta 2001 odločila za 

raziskavo in merjenje organizacijske klime. Skupina svetovalnih podjetij je pod 

okriljem Gospodarske zbornice Slovenije pripravila projekt raziskovanja in 

spremljanja organizacijske klime v slovenskih organizacijah, poimenovan SiOK 

(Slovenska organizacijska klima). 

 

2  Ideja: 

Primerjalno raziskovanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v 

slovenskih organizacijah z namenom povečevanja zavedanja o pomenu klime in 

zavedanja o pomenu ustreznih metod za njen razvoj. 

 

3  Filozofija pristopa:  

– primerljivost, 

– periodičnost, 

– kvantitativnost, 

– v skladu s potrebami organizacij, 

– v skladu s standardi stroke. 

 

4  Namera: 

Biti priznana institucija za primerjalne raziskave v slovenskih organizacijah z 

možnostjo širitve delovanja tudi v druge države. 

 

5  Politika: 

– delovanje na osnovi članstva/članarine, 

– vključevati in uporabljati obstoječe metode 

– v podjetjih, ki izpolnjujejo minimalne pogoje (opredeljeno v članskih pravilih). 

 

6  Cilji: 

Kot cilj projekta je postavljeno število sodelujočih podjetij, in sicer 26 v letu 

2001, 51 v letu 2002, 62 v letu 2003, 90 v letu 2004 ter 91 v letu 2005. 
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7  Strategije: 

– začeti kot projekt, kasneje poiskati ustrezno trajno organizacijsko obliko za 

delovanje, 

– nadzorovanje dela s strani vplivnih zainteresiranih podjetij, 

– sodelovanje zainteresiranih svetovalnih organizacij – partnerskih organizacij, 

– metodološka uskladitev partnerskih organizacij, 

– nadgrajevanje osnovne metodologije z lastnimi izkušnjami, 

– uporaba obstoječe infrastrukture (Gospodarska zbornica Slovenije, partnerske 

organizacije). 

 

Na začetku projekta je bil pripravljen enotni vprašalnik, ki bi na podlagi izkušenj 

sodelujočih podjetij najbolje »izmeril« organizacijsko klimo in kasneje omogočal 

primerjavo med podjetji v Sloveniji. Vprašalnik je bil prvič uporabljen za merjenje 

organizacijske klime v slovenskih podjetjih v letu 2001. 

 

8 Organizacija: 

8.1 Trije nivoji organiziranja: 

– krovni nivo predstavlja nadzorni svet, opredeljen v 6. točki Članskih 

pravil, 

– operativni nivo: izvršilna telesa (partnerske organizacije – svetovalna 

podjetja), ki so prispevala usklajeno metodologijo, izvedle raziskave ter 

obdelale rezultate, so: Profil, Racio, Biro Praxis, RM PLUS, ITEO – 

Svetovanje in TMI Slovenija. 

– Uporabniški nivo: 

o člani projekta 

 

Vsa zainteresirana podjetja, ki izpolnjujejo minimalne pogoje, določene v 

točki 2.3 Članskih pravil. 

 

8.2 Organizacijska podpora: 

–  Sekretar v okviru Gospodarske zbornice Slovenije 

 

9 Osebje: 

Uporaba osebja partnerskih svetovalnih organizacij. 
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10 Akcijski načrti: 

– Projektna dokumentacija: 

o opis projekta (ta dokument), 

o članska pravila, 

o metodologija, 

o pristopna izjava, 

o terminski plan za leto 2001, 

o obveščanje potencialnih partnerjev in članov, 

o vzpostavitev informacijske spletne strani, 

o zloženka – distribucija GZS (sestanki, seje, seminarji, drugi dogodki),  

priloga k revijam (Manager, GV, Finance, Glas gospodarstva …), 

o direktna pošta – kadrovski sektorji, generalni direktorji, 

o telemarketing – kadrovski sektorji, 

o vzpostavitev nadzornega sveta, 

o potrditev metodologije za leto 2001, 

o potrditev terminskega plana za leto 2001. 
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Članska pravila za primerjalno raziskovanje organizacijske klime 

 

 
1 Članstvo 
1.1 Podjetja, vladne organizacije ali druge organizacije iz javnega sektorja lahko zaprosijo za članstvo v 

projektu. 
1.2 Letna članarina je 200.000 SIT (DDV ni vključen). 
 
2 Kdo lahko pristopi 
2.1 V projekt lahko pristopijo organizacije, ki so pripravljene prispevati k uresničitvi poslanstva in vizije 
projekta, in ki imajo interes za primerjalno raziskovanje organizacijske klime, to je za ugotavljanje lastne 

organizacijske klime ter njeno primerjanje z organizacijskimi klimami v drugih organizacijah. 
2.2 Organizacije so lahko iz privatnega ali iz javnega sektorja. 
2.3 Organizacija mora izpolnjevati minimalne pogoje za vstop: 
2.3.1 Minimalno število zaposlenih v organizaciji je 100 zaposlenih. 
2.3.2 Minimalno število let delovanja: 3. 
2.3.3 Organizacija mora dati vlogo za članstvo skupaj z zahtevanimi podatki (glej Pristopno izjavo). 

2.3.4 Organizacija mora določiti svojega predstavnika v projektu, ki mora v organizaciji praviloma biti 
vodja na najvišjem ali naslednjem nivoju vodenja. 
 
3 Postopek pristopa 
3.1 Zainteresirana organizacija izpolni Pristopno izjavo in jo pošlje sekretariatu projekta. 
3.2 Sekretariat preveri izpolnjevanje minimalnih pogojev in glede na ugotovitve izda pozitiven ali negativen 
sklep. Skupaj s pozitivnim sklepom pošlje zainteresirani organizaciji račun za letno članarino. 

3.3 Članstvo začne veljati, ko sekretariat razpolaga s članarino. Članstvo velja za tekoče leto. 
3.4 Članstvo se avtomatično podaljšuje za naslednje obdobje, razen če organizacija mesec dni pred 
iztekom obdobja pismeno izrazi svojo željo po prenehanju članstva. 
 
4 Pravice in dolžnosti članov 
4.1 Redni člani 

4.1.1 Vsako leto plačujejo članarino. 
4.1.2 Vsako leto so vključeni v eno raziskavo. 
4.1.3 Vsako leto so dolžni omogočiti izvedbo raziskave po sprejeti metodologiji v svoji organizaciji. 
4.1.4 Sodelujejo na vsakoletni predstavitvi letnega poročila o raziskavi. 
4.1.5 Prejmejo tri izvode poročila o raziskavi v njihovi organizaciji. 
4.1.6 Prejmejo tri izvode zbornika - skupnega poročila o vsakoletni raziskavi. 

4.1.7 Imajo dostop do podatkov o svoji organizaciji ter do agregatnih podatkov v skladu z metodologijo. 
 
5 Nadzorni svet 
5.1 Nadzorni svet projekta sestavljajo: en predstavnik GZS, 4 predstavniki podjetij - članov, 4 predstavniki 
partnerskih organizacij. 
5.2 Nadzorni svet se praviloma sestaja enkrat letno ob predstavitvi letnega raziskovalnega poročila. 
5.3 Nadzorni svet se seznani s poročilom o delovanju projekta in s finančnim poročilom. 

5.4 Potrjuje sekretarja. 
5.5 Izvoli predsednika nadzornega sveta. 
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5.6 Nadzoruje finančno poslovanje. 
5.7 Potrjuje finančni načrt in finančno poročilo. 
5.8 Potrjuje program dela in področja raziskav. 
5.9 Potrjuje metodologijo za raziskave. 
5.10 Potrjuje rokovnik izvajanja raziskav. 

 
6 Strokovni svet 
6.1 Sestavljajo predstavniki partnerskih organizacij. 
6.2 Predlaga program dela in področja raziskav. 
6.3 Predlaga metodologijo za raziskave. 
6.4 Predlaga rokovnik izvajanja raziskav. 

6.5 Promovira projekt. 
 
7 Predsednik nadzornega sveta 
7.1 Predsednik projekta predstavlja projekt v odnosu do javnosti in tretjih oseb. 
7.2 Mandat predsednika je 4 leta. 
7.3 Vodi delo nadzornega sveta. 
 

8 Financiranje 
8.1 Projekt se financira iz članarine ter iz drugih virov. 
8.2 Nadzor nad finančnim poslovanjem izvaja nadzorni svet. 
8.3 Tekoče posle v zvezi z delovanjem v skladu z letnim načrtom izvaja sekretariat projekta oziroma 
sekretar. 
 

9 Sekretar projekta 
9.1 Vsakodnevno operativno vodi projekt. 
9.2 Vodi finančno poslovanje v skladu s potrjenim finančnim načrtom. 
9.3 Organizira izvedbo raziskav v okviru projekta. 
9.4 Organizira pripravo poročil in prezentacij za vodstva podjetij. 
9.5 Organizira vsakoletno predstavitev skupnega poročila o raziskavah. 

9.6 Usklajuje delo nadzornega sveta. 
9.7 Organizira arhiviranje, skladiščenje in dostop do podatkov. 
9.8 Organizira obveščanje o delovanju projekta. 
9.9 Koordinira delo strokovnega sveta. 
9.10 V odsotnosti predsednika predseduje nadzornemu svetu. 
 
Ljubljana, 14. 3. 2001 

 
Predsednik nadzornega sveta      Sekretar 
Mag. Jožko Čuk        Iztok Kunšek 
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Pregled organizacijske klime po kategorijah za leto 2005 
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