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POVZETEK 

Na uspešnost podjetja in pozitivno organizacijsko vzdušje imajo dejavniki organizacijske 

klime pomemben vpliv, v boju za obstanek pa imajo pomembno vlogo tudi zaposleni. 

Predmet preučevanja zaključne projektne naloge je organizacijsko vzdušje v izbranem 

podjetju. Glavni namen naloge pa je izmeriti dejavnike organizacijske klime in ugotoviti 

stopnjo zadovoljstva zaposlenih. Zaključna naloga v prvem delu predstavlja in prikazuje 

organizacijsko klimo, njene dejavnike in njen vpliv na organizacijo, v drugem delu pa opisuje 

organiziranost in cilje izbranega podjetja. V zadnjem sklopu zaključnega dela je predstavljena 

analiza raziskave, podanih pa je tudi nekaj predlogov in idej za izboljšavo slabše ocenjenih 

dejavnikov.  

Ključne besede: organizacijska klima, podjetje Istrabenz plini, motivacija, zadovoljstvo 

zaposlenih, merjenje klime. 

SUMMARY 

On the performance of the enterprise and positive organizational atmosphere have factors of 

organizational climate an important influence but in the struggle for subsistence also 

employees play an important role. The object of research of final project is the organizational 

atmosphere in selected company. The main goal of task is to measure the factors of 

organizational climate and determine the level of employee satisfaction. The final task in the 

first part presents and demonstrates the organizational climate its agents and its impact on the 

organization and the second part describes the structure and goals of the selected company. In 

the last part of the final work is presented an analysis of the research and also some 

suggestions and ideas are introduced for improvement of the worse evaluated factors.  

Keywords: organizational climate, the company Istrabenz plini, motivation, satisfaction of 

employees, the measurement of the climate. 

UDK: 658.3(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Doba, v kateri živimo in ustvarjamo, je tehnološko in informacijsko zelo hitro napredovala. 

Tehnologija, znanost in kakovost dosegajo najvišje standarde, pa vendar to še zdaleč ni 

vrhunec človeške inovativnosti in ustvarjalnosti. Hitre in nenehne spremembe na trgu izločajo 

najšibkejše člene, saj uspejo le tisti, ki so na nove izzive in spremembe pripravljeni. Zaradi 

hitrega tempa v znanju in tehnologiji danes podjetje ne more uspešno delovati in se prilagajati 

vsem spremembam brez ustvarjalnega, sposobnega in zadovoljnega kadra.  

Poslovno okolje in organizacija predstavljata skupek in preplet organizacijskega okolja, 

kulture in ozračja, ki jih ustvarjajo in soustvarjajo ljudje. Njihova kultura ter okolje in 

vrednote se v koraku z napredkom vedno hitreje in pogosteje medsebojno dopolnjujejo, 

združujejo in prilagajajo. Ljudje s svojim znanjem, delom, komuniciranjem, odnosi, 

vodenjem, vizijo ter drugimi dejavniki predstavljajo in zastopajo organizacijo, v kateri 

delujejo, ter s svojim delovanjem ustvarjajo zgodbo o uspehu in obstoju. Različne dimenzije 

organizacijske klime oblikujejo in ustvarjajo podobo organizacije, saj zaposleni s svojim 

delom ustvarjajo pogoje, ki vplivajo na vedenje ljudi in posledično tudi na delovanje 

organizacije.  

Klima v podjetju močno vpliva na ljudi in njihovo vedenje, saj je prisotna v vsaki 

organizaciji, v vsaki organizaciji pa je njen vpliv na zaposlene in delovanje podjetja drugačen. 

Podjetje in vodstvo si morata prizadevati za takšno ozračje, ki bo vsem zaposlenim 

zagotavljalo enake možnosti razvoja, in priskrbeti delovno okolje, v katerem bodo delavci 

lahko razvili in izkoristili svoje potenciale. Ivanko in Stare (2007, 122) v svoji knjigi 

poudarjata, da je pri zaposlenih, ki so z delom in pri delu zadovoljni in motivirani, uspešnost 

in učinkovitost višja kot pri tistih, ki s svojim delovnim okoljem, prejemki in drugimi 

dejavniki klime niso zadovoljni.  

V svoji zaključni nalogi želim s pomočjo poslovnega raziskovanja in preučevanja na osnovi 

deskriptivne in analitične metode izbranemu podjetju podati nova spoznanja in znanje s 

področja organizacijske klime, s pridobljenimi rezultati pa predstaviti nove smernice za dvig 

in izboljšanje zadovoljstva zaposlenih ter stanja organizacije. 

1.2 Namen in cilji zaključnega dela 

Za ugodno klimo in uspešno opravljeno delo je ključnega pomena ugotavljanje, merjenje ter 

poznavanje klime in njenih dejavnikov. Samo z nenehnim spremljanjem in preučevanjem 

klime lahko podjetje izvede ukrepe in izboljša ter okrepi položaj družbe, kajti za uspešnim 

delovanjem organizacije stojijo zgolj uspešni in motivirani zaposleni. Razumevanje 
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delovnega ozračja pomeni za podjetje ob nenehnem boju za preživetje in obstoj na trgu 

občutno večjo prednost, konkurenčnost in uspešnost. 

Namen zaključne naloge je preučiti ter predstaviti pomen in pojem organizacijske klime in s 

pomočjo raziskave izmeriti in ugotoviti stanje v podjetju Istrabenz plini. Na osnovi dobljenih 

rezultatov bom vodstvu podala predloge za izboljšavo, celotna analiza pa bo podjetju prinesla 

nova spoznanja in s tem nove smernice, kako in s čim najučinkoviteje izboljšati stanje v 

podjetju in zadovoljiti srce organizacije, torej zaposlene.  

Glavni cilji, ki jih želim z zaključno nalogo doseči, so: 

 preučiti in analizirati teoretična znanja o organizacijski klimi in njenih dejavnikih; 

 ugotoviti, kako dejavniki delovnega klime vplivajo na zaposlene in njihovo obnašanje; 

 izvesti raziskavo, ki bo vključevala in zajela celotno organizacijo; 

 priti do spoznanja, kakšno je mnenje zaposlenih v podjetju in kakovosti delovnega okolja 

oziroma klime; 

 na osnovi raziskovalnih in teoretičnih ugotovitev in spoznanj poiskati možnosti za 

izboljšavo vzdušja in zadovoljstva pri delu in v podjetju.  

1.2 Uporabljene metode raziskovanja 

Pri pisanju svoje zaključne naloge na temo organizacijska klima gre za poslovno raziskavo, ki 

temelji na deskriptivnem in analitičnem pristopu in je osredotočena na določeno podjetje. V 

mojem primeru bo v raziskavi sodelovalo podjetje Istrabenz plini, s pomočjo katerega bo 

možno izvesti želeno raziskavo in analizo. Za pripravo in obravnavo naloge bom uporabila 

več različnih metod dela. 

V teoretičnem delu bom uporabila metodo kompilacije, s katero bom povzela že znana 

stališča, opazovanja in mnenja o organizacijski klimi. Sekundarno domače in tuje gradivo 

bom združila, citirala in povzela v smiselno celoto in s tem predstavila prvi del zaključnega 

projekta, ki je osnova za njegovo nadaljevanje. Empirični del bom izdelala na osnovi 

podatkov, pridobljenih v izbranem podjetju, torej iz internih poročil, z razgovori, s pomočjo 

spletnega portala izbranega podjetja in z izvedbo ankete, v katero bo zajeta celotna 

organizacija s posameznimi enotami. 

Anketni vprašalnik bo sestavljen s pomočjo že pripravljenega vprašalnika projekta SiOK, 

lastnih izkušenj in prakse ter na osnovi ostalih virov in literature iz obravnavane teme. 

Vprašalnik bo razdeljen po vseh poslovnih enotah, izpolniti in oddati ga bo možno v 

določenem roku, pripravljen pa bo tako v papirnati kot elektronski obliki. 

Cilj empiričnega dela je pridobiti mnenja in analizirati rezultate ter jih statistično in grafično 

obdelati ter ugotoviti, ali je stopnja organizacijskega vzdušja, učinkovitosti, motiviranosti in 
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ostalih dejavnikov klime v podjetju na visoki ali nizki ravni, na osnovi pridobljenih meritev in 

raziskav pa predlagati ukrepe, predloge in izboljšave za najbolj kritične dejavnike. 

1.3 Predpostavke in omejitve 

Organizacijska klima je v podjetjih vedno prisotna in je v času krize in negotovosti še bolj 

izrazita, kar vpliva na delovanje in poslovanje organizacije. Ideja o merjenju in analizi klime 

ni v interesu vsakega podjetja, saj je za to potrebna volja, čas in sodelovanje vseh ravni. 

Iskanju ustreznega podjetja, ki bi bilo pripravljeno sodelovati, in čakanju na privolitev in 

potrditev vodilnih sem namenila precej časa. Podjetje, ki je privolilo v sodelovanje z menoj, je 

podjetje Istrabenz plini. Podjetje mi bo omogočilo izvedbo raziskave s pomočjo anket, 

dodatnega gradiva in z razgovori. Na temo organizacijska klima je dostopnega dovolj 

strokovnega gradiva, s katerim si bom pomagala pri pisanju in raziskovanju o organizacijski 

klimi in njenih dimenzijah. Predvidevam, da je klima v podjetju pozitivna in da se bodo 

zaposleni na ankete odzvali, si zanje vzeli čas, jih izpolnili ter tako izrazili in podali svoje 

mnenje.  

V nalogi se bom srečala z omejitvami, kot so: 

 omejitve glede dolžine anketnega vprašalnika; 

 omejen čas in interes anketirancev pri izpolnjevanju vprašanj; 

 vprašalnik bodo imeli možnost izpolniti le tisti zaposleni, ki bodo med potekom raziskave 

prisotni na delu; 

 pri anketni analizi ni mogoče povsem izključiti subjektivnih vplivov; 

 raziskava bo zajemala vse poslovne enote (te se nahajajo v različnih regijah), za kar je 

potrebna usklajenost in dodaten čas;  

 nekateri podatki o podjetju so poslovna skrivnost, zato jih v svoji nalogi ne bom mogla 

uporabiti; 

 omejila se bom na uporabo slovenske, hrvaške in angleške literature.  
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2 ORGANIZACIJSKA KLIMA 

Naj je organizacijsko vzdušje ali ozračje, mnogo avtorjev organizacijsko klimo interpretira 

malo drugače. Skupno vsem je razmišljanje, da organizacijsko klimo mnogokrat poistovetijo 

ali menjujejo z organizacijsko kulturo, in čeprav sta pojma tesno povezana, imata različne 

vplive na ljudi in organizacijo. Klima v organizaciji je odvisna od zaposlenih in njihovih 

stališč do dela, načina vodenja, nagrad, motivacije in drugih dejavnikov organizacijske klime. 

Kako zelo pomembna je klima za organizacijo in kakšen vpliv ima na njeno delovanje, se v 

zadnjih letih kaže s povečanim zanimanjem organizacij za preučevanje in merjenje klime. Na 

osnovi pridobljenih raziskav je treba poiskati odgovore in rešitve za uresničitev ugodnejše 

klime, uspešno medsebojno sodelovanje in poslovanje. 

2.1 Opredelitev pojma organizacijske klime 

Veliko je izrazov za označevanje klime: organizacijska klima, osebnost podjetja, psihološka 

klima, organizacijska kultura, delovna morala, delovno ozračje. Nekateri avtorji so mnenja, da 

imajo vsi ti izrazi isti pomen, drugi so mnenja, da se pojmi med seboj razlikujejo, nekateri pa 

vidijo med različnimi pojmi skupne točke in povezave. Ne glede na to, bi s klimo označili 

vzdušje, ki je odvisno od znanih in neznanih, preteklih ali sedanjih dejavnikov, ki vplivajo na 

dogajanje v organizaciji ter na vedenje ljudi in uporabo njihovih zmogljivosti (Lipičnik 1997, 

62–63; Brod 2007, 52). 

Zaposleni s svojim delom tvorijo in udejanjajo svojo organizacijo in v njej ustvarjajo 

določeno ozračje. Če so ti odnosi pozitivni, se oblikuje ugodno vzdušje in se ljudje dobro 

razumejo ter so zadovoljni z delom in svojimi prejemki. Kadar so odnosi med ljudmi 

negativni, to pripelje do napetega vzdušja, nesoglasij, nezadovoljstva in posledica tega je 

nizka produktivnost (Ivanko in Stare 2007, 122–123). 

Veliko avtorjev ponuja določena navodila, kako bi morali iskati in prepoznati dimenzije, da bi 

ugotovili organizacijsko ozračje ali klimo. Z upoštevanjem njihovih navodil lahko hitreje 

prepoznamo, s kakšno klimo se srečujemo v posamezni organizaciji. Navodila in načini za 

ugotavljanja organizacijske klime so (Lipičnik 1998, 76): 

 Ugotovi, kdo so ljudje, katerih stališča v organizaciji nekaj pomenijo. 

 Preučuj te ljudi in ugotovi njihove cilje, taktiko in šibke točke. 

 Analiziraj ekonomske dileme, s katerimi se podjetje srečuje pri odločanju o svoji politiki. 

 Preglej zgodovino podjetja, pri čemer posvečaj posebno pozornost poklicni karieri 

njegovih vodij. 

 Sestavi celotno sliko, vendar ne z golim sestavljanjem vseh njenih delov, pač pa tako, da 

boš izluščil skupne imenovalce. 
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Organizacijska klima se ukvarja z ljudmi in preučuje, kako zaposleni v organizaciji doživljajo 

stanje v organizaciji, kako se spopadajo z izzivi in težavami, kaj ob tem občutijo in kako to 

izražajo. V veliki večini se vzdušje v podjetju preučuje in meri z vprašalniki, ki klimo 

opredeljujejo na različne dimenzije ali dejavnike, in sicer: motivacijski dejavniki, dejavniki 

vodenja, nagrajevanja, inovativnosti in druge dejavnike. Klima je vedno prisotna v 

organizaciji in je ne smemo izključiti tudi tam, kjer ni izrazito vidna. Odvisna je od trenutnega 

počutja in ni stalna, poleg tega pa se človek klimi lahko prilagodi. Človek se z lahkoto 

prilagodi na boljšo plačo, lagodnejše delo in lepšo prihodnost, težje pa na spremembe, ki niso 

v navadi, pa vendar je spremenljiv in sprejemljiv in tako je tudi s klimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Faktorski model klime 

Vir: Cimerman in Jerman 2011, 79. 

2.2 Preučevanje in merjenje klime v organizacijah 

Večino svojega življenja človek nameni delu, ki si ga je izbral v določeni organizaciji. 

Njegova motiviranost, zavzetost in zadovoljstvo pa so precej odvisni od delovnega ozračja, 

varnosti, počutja pri delu ter različnih drugih dejavnikov in dimenzij, ki kot celoto tvorijo 

organizacijsko klimo. Ugodna organizacijska klima ustvarja visoko delovno moralo, višjo 

produktivnost ter večjo pripadnost in povezanost z organizacijo, ta pa vodi do dobre volje in 

boljših delovnih odnosov med zaposlenimi. 

Organizacijska klima nam pove, kako zaposleni razumejo organizacijo kot celoto in kako 

ljudje zaznavajo in občutijo, da se v organizaciji ravna z njimi. Klima ima pomemben vpliv na 

doseganje organizacijskih ciljev, zato je dobro in smiselno presojati, ali je klima pozitivna ali 
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negativna in kako vpliva na delovno zadovoljstvo in učinkovitost. Merjenje organizacijske 

klime je pomembno zato, da menedžment
1
 dobi povratne informacije o tem, kako dobro 

izpolnjuje potrebe in pričakovanja zaposlenih (Kos Knez in Deutsch 2009, 7). 

Pri proučevanju organizacijske klime so možni različni pristopi. Pred preučevanjem klime se 

je treba vprašati, kaj je tisto, kar nas zanima, in kakšne metode bomo za preučevanje 

uporabili. Najpogostejše in najučinkovitejše je merjenje s pomočjo vprašalnikov, ki jih 

sestavlja veliko število trditev, rezultati le-teh pa so dobra osnova za nadaljnje in globlje 

preučevanje z različnimi drugimi metodami. Pomembno je uporabljati kombinirane pristope: 

intervjuje, razgovore, vprašalnike. 

Preučevanje klime s pomočjo vprašalnikov po Lipičniku (1998, 77–78) je mogoče razdeliti na 

naslednje korake: 

1. Pripravljalna dela: v prvi fazi je treba ugotoviti vse tehnične vidike in smiselnost 

ugotavljanja klime. Ugotoviti je treba, kakšne so možnosti financiranja, kako se bodo 

zbirali podatki ter kakšna je pripravljenost ljudi za sodelovanje. 

2. Sestava vprašalnika: je druga faza, v kateri se s pomočjo vodstva skuša ugotoviti in 

določiti, katere so tiste dimenzije klime, ki jih je smiselno in treba vključiti v vprašalnik. 

Vsebina trditve naj izhaja iz problematike določene organizacije in daje anketirancu 

možnost za odgovor, ki izraža strinjanje ali nestrinjanje s trditvijo. 

3. Zbiranje odgovorov: v tej fazi ljudje na osnovi zahtevanih navodil vpisujejo odgovore na 

zastavljena vprašanja, pri čemer se lahko pojavi vprašanje resničnosti in realnosti 

odgovorov zaradi nezaupanja v tistega, ki odgovore zbira in analizira. To težavo je treba 

odpraviti tako, da anketirancem zagotovimo anonimnost in lahko ta brez zadržkov in ovir 

izrazi svoje pravo mnenje in občutke. 

4. Analiza odgovorov: je zelo pomemben korak pri preučevanju organizacijske klime. Bolj 

kot je analiza večdimenzionalna, ustreznejša je statistična analiza, s pomočjo katere pa 

lahko registriramo značilne dimenzije klime. Kvalitetna analiza podatkov služi kot pomoč 

pri interpretaciji rezultatov. 

5. Predstavitev rezultatov: pri predstavitvi rezultatov klime moramo biti zelo previdni, saj so 

lahko rezultati v nasprotju s pričakovanjem naročnika raziskave. 

6. Načrtovanje akcij: je zadnja faza, v kateri iz preučevanja organizacijske klime in ciljev 

dobimo končni rezultat. 

                                                 

1
 V različnih literaturah slovenski avtorji besedo menedžment zapisujejo različno. Nekateri avtorji se 

poslužujejo izraza menedžment nekateri pa management. V svoji zaključni nalogi sem se odločila za 

uporabo zapisa menedžment. 
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Merjenje organizacijske klime v Sloveniji 

V okviru projekta SiOK,
2
 kot so ga poimenovali, so v času svojega delovanja raziskali in 

preučili klimo v več sto slovenskih podjetjih, izpolnjenih pa je bilo več kot 174.000 anket. V 

letih delovanja so prišli do ugotovitev, da imajo podjetja, ki redno in celovito merijo 

organizacijsko klimo, bolj pozitivno naravnanost zaposlenih, ki se skozi čas minimalno 

spreminja oziroma se sploh ne. S povečanim povpraševanjem po tovrstnih raziskavah se je 

povečal tudi izziv, kako spremeniti in dopolniti vprašalnike, da bodo ti še preglednejši in 

učinkovitejši (Cimerman in Jerman 2011, 78 in 80).  

Projekt raziskovanja in spremljanja organizacijske klime v slovenskih organizacijah je začel 

delovati prvotno pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije s pomočjo skupine svetovalnih 

podjetij pred natanko 10 leti, sedaj pa so to vlogo prevzela izključno svetovalna podjetja, ki so 

ta projekt pripravila (Biro Praxis 2011). 

2.3 Dejavniki organizacijske klime 

Lipičnik (1997, 64) ugotavlja: »Proučiti klimo pomeni ugotoviti njene značilne dimenzije, 

vzroke za njen nastanek in posledice, ki jih ima na obnašanje ljudi oziroma uporabo njihovih 

zmogljivosti.«  

Pred preučevanjem organizacijske klime je potreben razmislek o njenih dimenzijah, te pa se 

izražajo v vedenju zaposlenih. S pomočjo raziskav in preučevanja je treba vedenje in 

obnašanje ljudi analizirati. Na podlagi dobljenih rezultatov pa poiskati rešitve, s pomočjo 

katerih se bodo postopno lahko uvedle in realizirale spremembe za nadaljnje uspehe ter boljše 

poslovne odnose in rezultate. V svoji zaključni nalogi bom v izbranem podjetju s pomočjo 

vprašalnika SiOK raziskala različne dimenzije organizacijske klime in jih v empiričnem delu 

projekta analizirala in predstavila. Na naslednjih straneh so ti dejavniki tudi natančneje 

opisani in predstavljeni.  

2.3.1 Vodenje 

Želja po dokazovanju, tekmovanju in izkazovanju moči je spremljala ljudi na poti do uspeha 

in zastavljenih ciljev iz generacije v generacijo in iz roda v rod. Brez prave vizije in strategije 

je pot do uspeha vprašljiva. V času znanja, visokih tehnologij ter iznajdljivosti in sposobnosti 

ni mogoče voditi kompleksnih sistemov organizacije ter jih obvladovati in pravilno usmerjati 

brez karizmatičnih vodij. Naj so to direktor, menedžer ali vodja, njegova glavna želja je 

poslovna in osebna uspešnost. Tako kot je kompleksna vsaka organizacija, tako je 

                                                 

2
 Je okrajšava, katere izraz pomeni raziskovanje in spremljanje organizacijske klime v slovenskih 

podjetjih ali krajše – slovenska organizacijska klima. 
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kompleksen tudi pojem vodenja. Vsako podjetje ima svoj način vodenja, vsem načinom pa so 

skupne tudi določene značilnosti in naloge vodij. Vodja mora biti učinkovit pri reševanju 

konfliktov in situacij. Zavedati se mora, da je treba zaposlene usmerjati in jih seznaniti s 

pričakovanimi rezultati in njihovimi nalogami. Vodenje mora biti usklajeno, odgovorno in 

ustvarjalno delo, ki ljudi vodi do uspešnega in kakovostno opravljenega dela. 

Zupan in Kaše (2003, 84 in 96) za ključne naloge vodje navajata: postavljanje ciljev, 

motiviranje in nagrajevanje, pomoč in svetovanje sodelavcem, skupinsko delo, spremljanje 

uspešnosti, reševanje konfliktov idr. Za dobrega in uspešnega vodjo pa niso ključnega 

pomena samo naloge in karizma, ampak tudi lastnosti, kot so: zmožnost delovanja pod 

pritiskom, samozavest, odličnost in zanesljivost, občutek za socialne odnose, diplomacija, 

organiziranost, prepričljivost in poštenost. 

Vodja, ki je uspešen, zna uporabljati različne sloge vodenja. Veliko je različnih načinov in 

modelov vodenja in prav toliko je kombinacij in prepletanj med njimi, zato je treba izbrati 

takšen način, ki bo deloval usmerjeno in učinkoval tako na produktivnost kakor na zaposlene.  

Možina (2002, 36–37) meni, da bodo menedžerji in vodje imeli v prihodnosti drugačne 

sposobnosti in več znanja z različnih področij. Tako menedžerji ne bodo imeli samo 

izobrazbo iz ekonomije, financ in gospodarskih smeri, ampak predvsem iz humanističnih ved. 

Vse bolj pomembne bodo veščine, kot so: znanje številnih tujih jezikov, sposobnost timskega 

dela ter obvladovanja hitrih in nenehnih sprememb na globalni ravni.  

Da bodo lahko v koraku s časom, se bodo vodje prihodnjih organizacij morali prilagoditi 

okolju, hkrati pa bodo morali poznati in prepoznati verbalno in neverbalno komunikacijo, za 

razumevanje dogajanja okoli sebe. Radovednost, drznost, tveganje, prilagajanje in pozitivnost 

bodo nove vrline menedžerjev, s katerimi bodo uresničevali skupni razvoj organizacije. 

2.3.2 Motivacija 

Človek in motivacija sta tesno povezana, saj motivi usmerjajo človekovo dejavnost in njegove 

aktivnosti. Motivacija in motivi so človekove smernice na poti do primarnega cilja. Primarni 

cilj pa je preživetje. Vsa človekova dejanja, napori in trud so vede ali nevede povezani z 

določenimi potrebami, interesi in motivi, ki vodijo ljudi. Vsak posameznik je individualen in 

drugačen od drugega posameznika, hkrati pa ima vsak različne želje in vrednote. Ker je vsaka 

motivacija in vsako motiviranje element tako kulture kot klime organizacije, različne situacije 

različno vplivajo na ljudi. Na osnovi tega se postavlja vprašanje, kako ter s kakšnimi pristopi 

in načini motivirati ljudi z različnimi lastnostmi, da bodo ti pri delu zadovoljni, uspešni in čim 

bolj učinkoviti. 

Na razumevanje motivacije so usmerjene številne teorije, ki poskušajo odgovoriti, kaj je 

motivacija in kako se odvija proces motiviranja. Da bi menedžerji in vodje lahko vplivali na 
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motivacijo zaposlenih, morajo poznati motivacijske teorije, ki dajejo številne odgovore na to, 

kaj motivacija je, kako se razvija, kaj na njo vpliva in kako jo izmeriti. Ker je teh teorij veliko, 

bom povzela najpogosteje omenjeno in verjetno najbolj znano motivacijsko teorijo Maslowa, 

ki poudarja, da ljudi motivirajo potrebe, ki se dopolnjujejo, nadgrajujejo ter si sledijo od 

najnižjih do najvišjih. Kot navajajo Dimovski idr. (2005, 256), obstaja pet glavnih tipov 

potreb, in sicer: 

 fiziološke potrebe kot najosnovnejše človekove potrebe po hrani, vodi, spolnih odnosih ter 

ostale potrebe, ki zagotovijo preživetje; 

 potrebe po varnosti za varno življenjsko okolje brez nasilja; 

 potrebe po pripadnosti, ki se kažejo kot želja po priljubljenosti ter po prijateljih in družbi; 

 potrebe po spoštovanju so povezane z željo po pozornosti, priznanju in višjem statusu; 

 kot zadnja in najvišja na lestvici potreb je potreba po samouresničitvi, ki vodi v 

zadovoljevanje in razvijanje osebnosti in osebne rasti. 

Za doseganje motivacije zaposlenih so potrebna motivacijska sredstva. Ta v grobem delimo 

na materialna ali finančna (sem sodijo na primer denar, plača ter dodatki) in na nematerialna 

ali nefinančna, kot so delovni pogoji, pohvale in urejanje kariere. Florjančič in Novak (2002, 

101) ugotavljata, da sta materialna in nematerialna motivacija med seboj povezani in 

medsebojno odvisni ter da materialne motivacije ni brez nematerialne in obratno. Materialne 

dobrine so zelo pomembne, vendar niso med najpomembnejšimi, saj se človeka zelo težko ali 

celo ne more »kupiti«.  

Za načine motiviranja in pristope k motivaciji je odvisen predvsem menedžment. Zato sta 

menedžment in motivacija v organizaciji dva nerazdružljiva pojma. Prioriteta 

organizacijskega vrha so vprašanja, kako ravnati z ljudmi v organizacij, da bi dosegli njihovo 

zadovoljstvo pri delu, in kakšen naj bo pristop, da pri delavcih spodbudimo in ohranjamo 

motiviranost in zagnanost. Za ta vprašanja ni konkretnega recepta, vendar imajo danes 

organizacije na voljo številne tako teorijske kot empirične raziskave, na osnovi katerih so 

podana različna mnenja in ugotovitve, s katerimi si vodstvo lahko pomaga pri reševanju 

problematike motiviranja. 

2.2.1 Nagrajevanje 

Brez nagrad si v današnjem poslovanju težko predstavljamo motivacijo, saj sta pojma 

nagrajevanje in motiviranje močno povezana in se v organizaciji dopolnjujeta. Vsako podjetje 

ima svoje načine, sisteme in pristope nagrajevanja, s katerimi svoje zaposlene bodisi 

pridobijo, obdržijo ali spodbujajo. Vsem organizacijam pa je skupen namen, in sicer vpliv na 

zadovoljstvo in pričakovanja ljudi, s katerimi bodo pospešili zastavljene strateške načrte in 

ostale organizacijske cilje.  
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Sistem plač in nagrad ni več zgolj plača, nekaj dodatkov in bonifikacij ter pohvala za dobro 

opravljeno delo. To je preplet različnih oblik motiviranja, ki so usmerjene na izboljšanje 

materialnega, osebnega in socialnega položaja zaposlenih, ter finančnih nadomestil za dobro 

opravljeno delo. 

Sestavine sistema plač in nagrajevanja v širšem smislu 
 

Osebna rast 

 vlaganje v ljudi 
 razvoj in usposabljanje 
 sistem zagotavljanja uspešnosti 
 napredovanje na poklicni poti 
 odnosi zmaga – zmaga (win – win) med 

podjetjem in posameznikom 

 

Privlačna prihodnost 

 vizija in vrednote 
 uspešnost in razvoj podjetja 
 podoba in ugled podjetja 
 deležništvo (»stakeholdership«) 

 

Plača, nagrade in ugodnosti 

 osnovna plača 
 plačilo po uspešnosti 
 ugodnosti in posredna plačila 
 priznanja in praznovanja uspehov 

 

 

 

Dobro delovno okolje in razmere 

 usmerjenost k ljudem 
 vodenje 
 sodelavci 
 značilnosti dela 
 vključenost v dogajanje 
 zaupanje in privrženost 
 odprto komuniciranje 

 

Slika 2: Sestavine sistema plač in nagrajevanja v širšem smislu 

Vir: Zupan 2001, 116. 

Knez Kos in Deutsch (2009, 21) sta mnenja, da mora biti sistem plač oblikovan tako, da je 

pravičen in stimulativno nagrajuje tiste zaposlene, ki so zaslužni za uresničitev dogovorjenih 

in zastavljenih ciljev organizacije. Navajata tudi, da morajo biti dosežki in ne le prizadevanje 

zaposlenih merilo uspeha in da je treba nagraditi tiste dosežke in vedenje, ki so pomembni za 

uspešno poslovanje organizacije. 

Ko govorimo o nagradah, se te od države do države in iz leta v leto spreminjajo in razlikujejo. 

Vse pa lahko razčlenimo na dve večji veji, in sicer na materialne in nematerialne nagrade. 

Dalje lahko razčlenjujemo tudi vsako od teh vej (Bahtijarević Šiber 1999, 613–614): 

Materialne nagrade 

Neposredne materialne nagrade posameznik prejme v obliki plače oziroma denarja ali v 

obliki drugih materialnih spodbud in bonusov v okviru individualnega ali skupinskega 
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prizadevanja za delo. V to kategorijo spadajo: plača, bonusi in spodbude, nadomestila za 

inovacije, izboljšave, širjenje znanja ter fleksibilnosti, dodatki, povezani z organizacijsko 

uspešnostjo, delež pri dobičku in lastništvu idr.  

V posredne nagrade sodi vrsta materialnih dodatkov, ki so povezani z zaposlovanjem in 

delovnim mestom v določeni organizaciji. Nagrade so nedenarne narave in se ne merijo po 

merilih delovnega učinka in uspešnosti. Sem sodijo: zdravstveno, pokojninsko in druga 

zavarovanja, prehrana, štipendije, izobraževanja in specializacije, prosti dnevi ter letni 

dopusti, bolniške, rekreacije, božičnice in drugo.  

Nematerialne nagrade 

Človek ne hrepeni samo po materialnih dobrinah, ampak ima vrsto različnih potreb, ki jih želi 

pri delu zadovoljiti. Z vsakim dnem za večino ljudi postajajo vse pomembnejše potrebe 

osebnega razvoja in sposobnosti. V organizacijah pri nematerialnem nagrajevanju tako 

razvijajo in sprejemajo različne nematerialne strategije, kot so: oblikovanje dela, fleksibilni 

delovni čas, izobraževanje in razvoj kariere, pohvale in priznanja, spodbujanje dosežkov, 

sodelovanje in povratno informiranje. 

Gospodarstvo zahteva prilagodljive sisteme nagrajevanja in usklajeno politiko, ki je odvisna 

od poslovne strategije organizacije in njenega okolja.  

2.2.2 Usposabljanje in izobraževanje  

Sodobna organizacija mora biti prilagodljiva, dosledna in nepopustljiva. Nenehno se mora 

prilagajati organizacijskim in tehnološkim spremembam in ravno slednje so doslej najvišje in 

najhitreje rastoče. Nujnost organizacije je, da se nenehno prilagaja novim spremembam in 

spodbuja pridobivanje novega znanja in spretnosti, kajti spremembe to zahtevajo (Miglič 

2002, 125).  

Če želi organizacija povečati kakovost in konkurenčnost, mora spodbujati in investirati v 

razvoj in usposabljanje zaposlenih. Investicije, namenjene za izobraževanje kadrov, mora 

organizacija vključiti že pri načrtovanju strategij in ciljev organizacije, saj je znanje naložba, 

ki jo je treba skrbno in temeljito načrtovati in nenehno razvijati.  

Cilj izobraževanja je izobraziti in usposobiti zaposlene, podjetja ali posameznike, da bodo 

znali reševati konflikte in nastale situacije, se osebno razvijati in izpopolnjevati ter uspešno in 

učinkovito delovati v organizacijskem okolju. Cilji so izhodišče za oblikovanje izobraževalnih 

programov in temelj za merila pri ocenjevanju njihove učinkovitosti. 
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Slika 3: Potencialni učinki izobraževanja 

Vir: Bahtijarević Šiber 1999, 725. 

Koga izobraževati in usposabljati v organizaciji ter s kakšnimi pristopi in metodami, je 

odvisno od sredstev, ki jih organizacija temu nameni. Usposabljanje novozaposlenih je nujno, 

kajti treba jih je seznaniti z novim okoljem in načinom dela. Prav tako je pomembno nenehno 

izobraževati strokovnjake, če želimo biti konkurenčni in inovativni v času razcveta globalne 

tehnologije. 

Metod in pristopov k izobraževanju in usposabljanju je mnogo. Zaposleni in posamezniki se 

lahko izobražujejo zunaj svojega poslovnega okolja ali v njem (Bahtijarević Šiber 1999, 749–

750): 

 Na delu delavca lahko usmerja in izobražuje ena sama oseba, ki ima vlogo učitelja, ga 

seznani z delom in delovnimi aktivnostmi ter ga spodbuja in nadzoruje. To metodo 

imenujemo individualne inštrukcije. Rotacija dela je namenjena pridobivanju izkušenj na 

različnih strokovnih področjih v organizaciji. Na delu se zaposlene izobražuje tudi med 

prakso; pripravništvom in pod mentorstvom.  

Organizacijski učinki 

 večja zaposlenost 

 celovita kakovost 

 zniževanje stroškov 

 ustvarjanje večje vrednosti 

 povečanje inovativnosti 

 večja fleksibilnost 

 uvajanje sprememb 

 decentralizacija 

Skupinski učinki 

 skupinsko delo in 

sodelovanje 

 avtonomija 

 samokontrola 

 fleksibilnost 

 boljši odnosi 

 

Izobraževanje in razvoj 

človeških virov 

Individualni učinki 

 Povečanje delovnih 

sposobnosti 

 stalna zaposljivost 

 fleksibilnost in 

prilagodljivost 

 večje zadovoljstvo 

 razvoj potenciala 

 kariera 

Končni učinek 

 povečanje organizacijskega in 

osebnega dobička 

 povečanje konkurenčne 

sposobnosti 

 razvoj 

 prilagodljivost 

 diverzifikacija 
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 Zunaj dela se lahko posameznik izobražuje na različnih predavanjih, konferencah in 

seminarjih, s pomočjo avdiovizualne tehnike, kot so filmi, televizija, se uči s pomočjo 

računalnika ali interaktivnih video vsebin, kar je v dobi informacijske tehnologije vedno 

bolj pogost pojav. Izobraževanje lahko poteka še z različnimi drugimi metodami, ki se 

med seboj dopolnjujejo. 

2.2.3 Notranje komuniciranje in informiranje 

Komuniciranje je poznavanje in sposobnost ugotavljanja sogovornikovih ali lastnih 

vedenjskih navad ter njihovo upoštevanje (von Kutzschenbach 2000, 51). Brez medsebojnega 

razumevanja in sporazumevanja bi ljudje težko delovali. Druženje in komuniciranje ljudi 

zbližuje in jim odpira vrata do novih spoznanj in zmožnosti, zato je komunikacija pomembna 

vez vsake organizacije. Organizacija se brez učinkovite in točne izmenjave informacij težko 

smotrno in pravilno odloča, saj so točne informacije pogoj za kvalitetno in dobro opravljeno 

delo. Preko informacij in s pomočjo komunikacij organizacija posredno ali neposredno vsem 

organizacijskim članom posreduje svoja pričakovanja, cilje in vizijo ter jim narekuje 

zadolžitve in naloge. S pomočjo informacijske tehnologije je pretok informacij in podatkov 

učinkovitejši, dostopnejši in hitrejši. Podjetja za prenos in posredovanje podatkov zato 

uporabljajo različne elektronske pristope in oblike. Te oblike so: posredovanje sporočil preko 

e-pošte, e-časopisa, e-oglasne deske, e-klepetalnic ali forumov, preko intraneta in ekstraneta 

ter preko raznih socialnih omrežij. 

Čim večja je torej stopnja informiranosti, tem večja je možnost učinkovitega upravljanja. Na 

učinkovito upravljanje pa ne vpliva samo informiranost, ampak so pomembni še drugi 

dejavniki, kot so interesi, sposobnost dojemanja, razsojanja ter znanja in stopnja pripadnosti 

(Možina in Florjančič 1990, 37). 

2.2.4 Organiziranost  

Človekov razvoj bi verjetno obstal, če prvotni prebivalci našega planeta ne bi bili sposobni 

med seboj delovati, se organizirati in prilagoditi. Potrebe in nagon so človeka vodili do 

medsebojnega sodelovanja in ustvarjanja v boju za preživetje. Interesi in potrebe pa so 

posledično vodile do vedno višjih ciljev in želja. Organizacija se je razvila v celoto različnih 

skupnih dejavnosti in interesov po ustvarjanju različnih dobrin, proizvodov in storitev, katerih 

namen je osebna in družbena korist.  
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Organizacija
3
 je za poslovanje izredno pomembna, saj pomeni organizirani pretok dela, ki ga 

sestavljajo ljudje, njihove funkcije in delovna mesta (Bauer idr. 2009, 21). Organizacija deluje 

v korist mnogih notranjih in zunanjih skupin, saj s svojim delovanjem vpliva na vse zaposlene 

v organizaciji, hkrati pa je povezana z drugimi organizacijami, poslovnimi partnerji in 

posamezniki. Skupaj lahko pripomorejo k večji delovni uspešnosti ter dosežejo pričakovane 

in želene rezultate. Kos Knez in Deutsch (2008, 12) sta mnenja, da je zelo pomembno, da se v 

organizaciji jasno in natančno opredelijo delovne naloge in zadolžitve zaposlenih, saj ljudje 

tako vedo, kaj se od njih pričakuje in kakšen je njihov položaj glede na organizacijsko 

strukturo.  

2.2.5 Pripadnost organizaciji 

Vsak živo bitje zaznava in čuti pripadnost. Lahko je to pripadnost do okolja, v katerem biva, 

ljudi, s katerimi se druži, ali pripadnost do organizacije, v kateri deluje in se razvija. Kako bo 

človek sprejemal organizacijo in njene zaposlene in kako se bo obnašal v tem okolju, pa ni 

odvisno samo od občutka pripadnosti. S pripadnostjo so močno povezani dejavniki 

organizacijske klime in kulture, saj so ti odraz celovitih spoznanj in dogajanj, s katerimi se 

organizacija in njeno okolje srečujeta. Vse te dimenzije vplivajo na odnos in razumevanje 

človeka do pripadnosti. Delavec, ki je zadovoljen s svojim delom, ima možnost izobraževanja 

in napredovanja, vzgaja dobre odnose s sodelavci in je motiviran, čuti višjo stopnjo 

pripadnosti kot tisti, ki z delom ni zadovoljen in je demotiviran.  

Zaposleni kažejo pripadnost in lojalnost podjetju s sprejemom in naklonjenostjo do 

organizacijskih vrednot, vizije in njenih ciljev. Družbi to izkazujejo z delovno naklonjenostjo 

v obliki redne prisotnosti na delu, višjo učinkovitostjo, nadurami, prelaganjem dopusta in 

podobno. Pripadnost in zvestobo zaposlenih si mora organizacija zaslužiti in pridobiti, kajti 

zaposleni imajo svoje želje in potrebe, ki jih je treba upoštevati. Za obstoj in konkurenčno rast 

mora organizacija nenehno vlagati v zaposlene in njihovo prihodnost, kajti v organizaciji 

bodo ostali in se obdržali le motivirani, zadovoljni in zadovoljeni delavci. 

2.2.6 Inovativnost in odnos do kakovosti 

Michela in Burke (2000, 225) menita, da se bodo v prihodnosti obdržala tista podjetja, ki 

bodo svoje kupce oziroma stranke zadovoljila s kakovostjo in inovativnostjo ter jim 

zagotovila in ponudila izdelke, ki bodo imeli nove ali izboljšane vrednosti za kupce. 

Dolgoročni uspeh organizacije je močno odvisen od uvajanja izboljšav in novosti pri 

storitvah, procesih ali izdelkih ter od sprememb na trgu. Spremembe na trgu je treba nenehno 

                                                 

3
 Beseda organizacija v splošnem pomeni strnitev ali povezava v urejeno funkcionalno celoto, ciljno 

urejanje razmerij in povezav med sestavinami v celoti, priprava, izvedba časa, da kot celota dobro 

deluje in poteka (SVL 2004, 808).  



15 

spremljati, kajti le tako lahko družba proizvode ali ponudi storitve pred tekmeci. Na poti do 

inovacije so pomembne kreativne nove ideje ali invencije,
4
 iz katerih lahko potencialno 

nastane nova inovacija. Inovacijo lahko definiramo kot načrtovanje in ustvarjanje nečesa 

novega ali spreminjanje in prenavljanje že obstoječega. Inovacije pa se ne pojavljajo samo v 

gospodarstvu, ampak tudi na različnih kulturnih in družbenih področjih (Rašič in Markič 

2008, 24–25).  

Da bodo lahko sposobni posamezniki pri iskanju novih boljših idej in rešitev napredovali, 

mora organizacija poskrbeti za pozitivno ozračje, v katerem bo spodbujala kreativnost in 

uresničevala nove zamisli v inovacije. 

Kakovost je odličnost in rezultat človekovega dela, znanja, sposobnosti, vzgoje in motivacije 

za kakovost. Zagotavljanje in upoštevanje standardov kakovosti, opremljenost podjetja s 

sodobno tehnologijo in hitro prilagajanje tržnim spremembam so ključ do kakovostnih in 

prvovrstnih izdelkov in storitev, s tem pa konkurenčnosti in poslovne uspešnosti podjetja. Za 

odličnost pri proizvodnji izdelkov in storitev so potrebni visoko usposobljeni, motivirani in 

dobro strokovno podkovani kadri. Rezultat kakovosti izdelka ali storitve mora vključevati 

ustrezno povezanost med posameznimi poslovnimi funkcijami, zato je pri odnosu do 

kakovosti pomembno prizadevanje vseh, ki so vključeni v poslovanje organizacije (Florjančič 

in Novak 2002, 99; Kos Knez in Deutsch 2008, 13). 

2.2.7 Razvoj kariere 

Pot, po kateri hodi posameznik v svojem delovnem okolju, lahko opredelimo kot kariera. Ta 

pot je prepletena s številnimi dejavniki. Nekateri dejavniki so odraz posameznikovega dela, 

njegovih zmožnosti in prizadevanj, s katerimi lahko vpliva na razvoj kariere in doseganje 

lastnih ciljev. Na poti pa je lahko mnogo ovir in omejitev, ki so nepredvidljive in predstavljajo 

splet okoliščin in dogodkov, na katere posameznik nima vpliva oziroma niso v njegovi 

pristojnosti in moči (Mihalič 2011, 4). 

Posameznik je pogonsko kolo organizacije, in če je kolo pravilno usmerjeno, motivirano in 

usposobljeno, bo skozi izzive in napore pripeljalo organizacijo pred konkurenco in do 

zastavljenih ciljev. Organizacija in posameznik brez sodelovanja ne moreta funkcionirati in 

preživeti, saj sta medsebojno odvisna. Organizacija ima to moč, da posameznika načrtno 

spremlja, oblikuje in razvija v smeri, ki bo posamezniku omogočala osebni razvoj in razvoj na 

karierni poti. Pri načrtovanju in oblikovanju kariere imajo ključno vlogo menedžerji, ki imajo 

poleg razvijanja svoje poti in kariere pomembno nalogo še pri upravljanju in načrtovanju 

organizacijske poti in poti posameznika. Sodoben pristop za doseganje in oblikovanje kariere 

                                                 

4
 Invencijo predstavljajo različni pojmi, ki pomenijo: izumljanje, odkrivanje, ustvarjanje nečesa 

novega, presenetljivega in domišljijsko polnega. Invencija je torej posledica domiselnosti in 

iznajdljivosti (SVL 2004, 112).  
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tako ne zahteva samo aktivne vloge in odgovornosti posameznika, ampak tudi različne 

dejavnosti in odgovornosti organizacije in menedžmenta. 

 Faza I Faza II Faza III Faza IV 

Osrednje 

dejavnosti 

pomaganje, 

učenje, 

upoštevanje 

navodil 

neodvisni in 

samostojni 

delavec 

usposabljanje, 

povezovanje 

oblikovanje 

organizacijske 

strategije in 

smeri 

Primarni odnos pripravnik kolega mentor sponzor 

Osnovne 

psihološke 

vsebine 

odvisnost neodvisnost prevzemanje 

odgovornosti za 

druge 

dokazovanje 

moči 

Slika 4: Faze v razvoju profesionalne kariere 

Vir: Bahtijarevič Šiber 1999, 845. 

2.2.8 Zadovoljstvo zaposlenih  

Za spodbudo zadovoljstva delavcev je treba zagotoviti prave razmere, ki bodo zaposlene 

spodbudile in motivirale k pravilnemu in učinkovitemu odnosu do dela. Da bi delo pri 

zaposlenih spodbudilo zadovoljstvo, morajo ti svoje delo videti in sprejemati kot pomembno 

in odgovorno. Spodbude in povratne informacije o kakovosti opravljenega dela lahko delavca 

dodatno spodbudijo in motivirajo k nadaljnjemu boljšemu reševanju nalog in težav. 

Na zadovoljstvo zaposlenih imajo vpliv vidiki, povezani z delom in organizacijo, ter vrednote, 

merila in potrebe posameznikov. Pri merjenju osebnega zadovoljstva pri delu se merijo 

postavke, vezane na delo, sodelavce, delovne pogoje, zadovoljstvo z vodstvom. Ocenjuje se 

tudi mnenje glede plač, stalnosti zaposlitve, možnosti napredovanja, usposabljanja ter 

izobraževanja in podobno. 

Vsak posameznik ima svoja pričakovanja in cilje, naloga organizacije pa je, da se tem 

pričakovanjem in ciljem kar najbolje približa. To znanje lahko organizacija s pravilnim 

pristopom uporabi in izkoristi za doseganje maksimalne koristnosti in učinkovitosti svojih 

zaposlenih. 

2.4 Razlika med klimo in kulturo v organizacijah  

Tako v praksi kot v teoriji avtorji pojma organizacijska klima in kultura pogosto zamenjujejo 

ali enačijo. Pojma sta povezana in za podjetje zelo pomembna dejavnika uspeha. 

Organizacijska kultura vpliva na organizacijsko klimo, medtem ko ta na kulturo ne vpliva, 

ampak jo v določenem času in prostoru kaže. Kot opisuje Payne (2000, 166), se 

organizacijska kultura zelo razlikuje od klime, vendar oba pojma poskušata opisati ter 
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pojasniti odnose, ki obstajajo med skupinami ljudi, ki imajo ali si delijo nekatera skupna 

stanja, izkušnje in situacije. Organizacijska klima in kultura imata pri tem različne metode in 

različen zgodovinski izvor. Raziskovalci kulture pri iskanju ogovorov izhajajo iz 

antropologije,
5
 medtem ko raziskave klime izhajajo iz tradicije v psihologiji. 

Pri uporabi obeh pojmov – klime in kulture – so se pokazale določene razlike in te razlike so 

naslednje (Kavčič 2008, 30; Ivanko in Stare 2007, 126–127): 

 Cilj kulture je eksplicitno razumevanje vrednot, norm, mnenj, prepričanj, vzorcev vedenja 

idr. Pojem organizacijske klime je bolj opisen, nezgodovinski in usmerjen k merjenju 

različnih pojavov in dejavnikov v organizaciji. 

 Klima se ustvarja začasno in v različnih procesih sistema, kultura pa v daljših obdobjih 

prek globalnih interakcij v sistemu in z njegovim okoljem. 

 Organizacijska klima ali ozračje označuje začasne lastnosti organizacije in odseva to, 

kako člani organizacije doživljajo realnost organizacije in njene dimenzije. Organizacijska 

kultura pa se v večini ukvarja s pojavi, ki so objektivni in obstajajo, tudi če se jih člani 

organizacije ne zavedajo. 

 Kultura je manj opazna in bolj celovita, zato se težje spreminja in je zahtevnejša za 

obvladovanje. Klimo se veliko lažje obvladuje in spreminja, kajti do želenih rezultatov je 

mogoče v precej krajšem času, kot je to mogoče storiti s kulturo. 

Pojma klima in kultura imata tudi določene podobnosti, namreč oba se nanašata na 

karakteristike vedenja na ravni organizacije kot celote ali v njenih delih, enotah. Usklajenost 

in doslednost v vedenju članov organizacije lahko domnevno vodi k razumevanju dejavnosti 

organizacije in posameznikov v njej. Oba pojma vključujeta veliko skupino raznolikih 

pojavov, vendar se raziskovalci kulture bolj ukvarjajo s temeljnimi domnevami, raziskovalci 

klime pa bolj z vedenjskimi obrazci. Oba imata tudi skupno vprašanje, in sicer pojasniti 

morata, kako vedenjske značilnosti vplivajo na vedenje posameznikov in kako to vedenje v 

daljšem obdobju oblikuje karakteristike organizacijskega sistema (Kavčič 2008, 29). 

Klima torej ni kultura, vendar je merjenje in pristop klime lahko uporaben pokazatelj kulture. 

Raziskovalni pristop tako klime kot kulture pa igra pomembno vlogo pri razumevanju in 

spremljanju sprememb v posamezni organizaciji. 

                                                 

5
 Antropologija – je znanstvena veda o človeku z biološkega (fizična antropologija) in družbenega 

(sociokulturna antropologija) vidika. Fizična antropologija preučuje izvor in razvoj človeka, 

sociokulturna antropologija pa preučuje človekovo družbeno strukturo, kulture in religije (SVL 2003, 

81). 
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3 RAZISKAVA ORGANIZACIJSKE KILIME V IZBRANEM PODJETJU 

 

Slika 5: Logotip podjetja 

Vir: Istrabenz plini 2011. 

3.1 Predstavitev podjetja 

Podjetje Istrabenz plini (v nadaljevanju IBP) so edina slovenska družba, ki ponuja celovite 

rešitve v povezavi s plini za uporabo v industrijskih procesih ali domačo uporabo v 

gospodinjstvu. S plinom in sodobnimi plinskimi tehnologijami oskrbujejo različne 

gospodarske družbe in druga mesta, kjer plin lahko prispeva h kakovostnejšemu življenju in 

delovanju. Plinska dejavnost se je v skupini Istrabenz pričela leta 1952 in uspešno deluje že 

59 let. V tem času je bil s solastniškim odkupom ustanovljen Istragas, ki se je kasneje pripojil 

družbi Celjski plini in Europlin ter se preimenoval v danes imenovano družbo Istrabenz plini, 

plini in plinske tehnologije. Z nakupom družb na Hrvaškem ter pripojitvijo in ustanovitvijo 

novih družb na območju bivše Jugoslavije podjetje danes deluje in krepi svoj položaj na 

Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Rast skupine Istrabenz se bo z utrjevanjem 

položaja v Sloveniji in na tujih trgih nadaljevala, v prihodnje pa širila z vstopom na trge 

sosednjih držav.  

3.1.1 Poslanstvo, vizija in strateški cilji 

Podjetja se razlikujejo po dejavnosti, velikosti, strukturi, organizaciji dela ter mnogih drugih 

dejavnikih. Pričakovanja in vprašanja o načrtih, ki so vzvod in temelj vsake organizacije, 

igrajo pomembno vlogo pri postavljanju temeljev podjetja. Ti temelji obravnavajo 

organizacijske cilje, poslanstvo, smotre, vizijo, hkrati pa opredeljujejo ter načrtujejo 

prihodnost in delovanje organizacije. To za organizacijo predstavlja pomembne smernice in 

vodilo za opravljanje in izvrševanje organizacijske dejavnosti. Tudi družba IBP ima jasno 

zastavljene cilje in predstavljeno vizijo, poslanstvo in osnovne vrednote. Pri tem so kratki in 

jedrnati: 

 Njihovo poslanstvo je varno, zanesljivo in tehnološko najsodobneje zadovoljiti potrebe 

porabnikov plinov in storitev.  

 V prihodnje želi podjetje, kot je zapisano v viziji, postati in ostati vodilna družba v plinski 

dejavnosti pri nas, hkrati pa se želijo dalje širiti in uveljaviti tako na novih kot že 

obstoječih trgih v tujini. 

 Pri osnovnih vrednotah izpostavljajo razvoj izdelkov, storitev programov in funkcij; 

stremijo po znanju vseh zaposlenih, prizadevajo si doseči stroškovno učinkovitost na vseh 
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področjih, razvijati in delovati želijo po različnih ISO in drugih standardih, kjer se držijo 

sistema ZVOK: zdravje, varnost, okolje in kakovost. 

Poslovno okolje in poslovanje je trenutno precej negotovo in zelo verjetno je, da bo takšno še 

kar nekaj časa. Na nekatere organizacijske programe ima gospodarska kriza manj vpliva, kot 

je to zaznati pri drugih. Podjetje je to dejstvo upoštevalo pri izdelavi strateških smernic in 

organizaciji prodajno–razvojnega tima. Družba v kombinaciji s plinskimi programi in 

obnovljivimi viri že razvija nove produkte, ki bodo v prihodnosti zagotavljali uspešno 

poslovanje družbe. Ker pa krizo zaznavajo na vseh področjih in programih, v IBP pričakujejo 

njeno nadaljevanje tudi v prihodnje. Zato si je družba zastavila vrsto pomembnih poslovnih 

projektov, s katerim želijo doseči stabilen obstoj.  

Glavne smernice in cilje bodo izvajali v različnih programih in enotah. V logistični enoti 

želijo usposobiti klicni center v moderno in kupcu prijazno podporo pri prodaji. Investicije 

bodo razvrstili po prioritetah, njihov cilj je predvsem uresničitev poslovnega načrta prodaje. 

Ker je uspešnost in učinkovitost njihovega poslovanja tesno povezana s kvaliteto 

informacijske komunikacijske tehnologije, bodo zaradi nenehne potrebe po vlaganju v to 

področje nadgradili obstoječ informacijski program ter izobraževali zaposlene v različnih 

področjih informatike. Zaradi daljše delovne dobe in nenehnih sprememb bodo izobraževanja 

potrebni in deležni vsi zaposleni. Družba načrtuje tudi rahlo povečanje števila zaposlenih, kar 

je posledica nadomeščanja študentov in upokojitev, zunanjih sodelavcev in povečanja obsega 

dela. Pri izboljšavah imajo v družbi vpeljan sistem stalnih izboljšav – plinovacij, ta pa žal ne 

daje pričakovanega števila koristnih predlogov, izboljšav in inovacij, zato bodo v bodoče 

pospešili spodbujanje sodelavcev za podajanje inovativnih predlogov. Med glavne strateške 

usmeritve pa podjetje uvršča predvsem povečanje tržnega deleža zemeljskega in 

utekočinjenega naftnega plina, pridobivanje dodatnih koncesij za distribucijo zemeljskega 

plina ter razvijanje strateških partnerstev z dobavitelji. Kljub številnim neugodnim 

dejavnikom podjetje načrtuje izvedbo poslovnih in strateških ciljev ter upa na pozitiven trend 

v gospodarstvu, v katerem bodo plinsko dejavnost povezovali in kombinirali z drugimi 

programi, ki bodo bolj zavezani k trajnostnemu razvoju družbe in varovanju okolja (Istrabenz 

plini 2011). 

3.1.2 Organiziranost podjetja 

Lastnika družbe Istrabenz plini sta holding Istrabenz, ki je večinski, 51-odstotni lastnik 

družbe, in družba Siad, ki ima v lasti preostalih 49 odstotkov. IBP so danes središče razvoja 

plinske dejavnosti v Skupini Istrabenz in stebrišče močne združbe plinskih podjetij, ki jo 

sestavljajo poleg družbe Istrabenz plini še Plinarna Maribor ter v tujini Istrabenz plini Bakar 

(HR) in Disuplin Porto Re (HR), Istrabenz plini Beograd (SRB) in Istrabenz plini Sarajevo 

(BIH).  
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Družba IBP zaradi teritorialne razdrobljenosti deluje v dveh poslovnih enotah, ki se delita na 

Vzhodno in Zahodno Slovenijo. Poslovna enota Zahodna Slovenija ima enoto Koper, 

Ljubljana in Novo mesto, medtem ko enota Vzhodna Slovenija zajema enoti Celje in Maribor. 

Poslovno mrežo poleg maloprodajnih enot sestavlja več kot 500 prodajnih mest, ki se 

nahajajo na OMV-jevih bencinskih črpalkah. Organizacija je matrična, zato organizacija in 

sistematizacija delovnih mest vsakemu zaposlenemu dodeljujeta (Istrabenz plini 2011 a in 

2011 b): 

 nadrejeno osebo (vodjo) in 

 strokovno nadrejeno osebo za področje tehnike ali komerciale, ta pa skrbi in odgovarja za 

izvajanje posameznega strokovnega področja.  

Organizacijo zaradi sprotnih prilagajanj, novih izzivov in sprememb poslovnih procesov 

stalno dopolnjujejo. Izboljševanje organizacije, uvajanje novih sprememb in uvedb bodo 

nadaljevali tudi v prihodnjem letu, to pa bodo upoštevali pri pripravi nove organizacijske 

sheme podjetja. 

Družba je s svojimi mednarodnimi povezavami postala vodilni ponudnik utekočinjenega 

naftnega plina (UNP)
6
 ter pomemben ponudnik tehničnih plinov,

7
 zemeljskega plina

8
 in 

aplikativnih tehnologij v Sloveniji. Še nikoli doslej niso bili plini tako množično prisotni v 

življenju ljudi, kot so danes. Plini se uporabljajo za ogrevanje ali hlajenje ter za uporabo in 

nastanek številnih izdelkov, brez katerih si življenja ni mogoče predstavljati. Nepogrešljiv je v 

gospodinjstvu, še bolj pa v industriji. Uporablja se v prehrambni, avtomobilski, kemijski in 

metalurški industriji, za obdelavo kovin, vod in odpadkov, v medicinskem sektorju in 

številnih drugih proizvodnih procesih. 

V podjetju izjemno pozornost posvečajo tudi varstvu in zdravju pri delu, kakovosti ter 

varovanju okolja, zato je njihova skupina družbeno odgovorna, hkrati pa je zaradi naprednih 

in kakovostnih storitev postala močna, prepoznavna, vodilna in uspešna družba. 

3.2 Način pridobivanja podatkov 

Podatke, potrebne za raziskavo, sem zbirala s pomočjo vprašalnika SiOK. Vprašalnik sem 

pridobila v raziskovalno-izobraževalnem podjetju Biro Praxis, ki je eden začetnih pobudnikov 

in vodilnih ponudnikov merjenja organizacijske klime pri nas. Podjetje mi je s soglasjem 

omogočilo uporabo njihovega vprašalnika, ki so ga izdelali strokovnjaki na osnovi večletnih 

                                                 

6 
UNP je skupni naziv za propan, butan in njuni mešanici v različnih razmerjih. Vir UNP so plinska 

polja in stranski produkt nafte v rafinerijah. 

7 
Tehnični plini so eden osnovnih elementov tehničnega razvoja moderne dobe in nas spremljajo na 

vsakem koraku našega časa, to so: kisik, dušik, argon, ogljikov dioksid, vodik in tisoč drugih. 

8 
Zemeljski plin je najčistejši vir energije, ki je vsestransko uporaben in prijazen do okolja.  
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izkušenj. Zanj sem se odločila zato, ker je potreben za učinkovit, natančen in resen pristop k 

raziskovanju in merjenju klime v izbrani organizaciji.  

3.2.1 Oblikovanje in sestava vprašalnika 

V začetnem – uvodnem delu vprašalnika so predstavljeni vsebina in potrebna navodila za 

izpolnjevanje ankete, ki so natančneje opisani tudi med posameznimi sklopi. Prvi sklop 

vprašalnika vsebuje 69 trditev, ki opisujejo različne vidike organizacije in njenega delovanja. 

Ti vidiki so razvrščeni in opredeljeni po različnih dimenzijah, ki jih obravnava organizacijska 

klima. K tem dimenzijam sodijo: 

 organiziranost,  

 odnos do kakovosti in pripadnosti, 

 notranji odnosi, komuniciranje in informiranje, 

 motivacija,  

 nagrajevanje,  

 inovativnost, 

 razvoj kariere, 

 vodenje,  

 usposabljanje in izobraževanje. 

Trditve so zaprtega tipa, saj je na takšna vprašanja lažje in hitreje odgovoriti. Vprašanec na 

petstopenjski Likertovi lestvici izrazi stopnjo strinjanja ali nestrinjanja z dano trditvijo. Tudi v 

drugem sklopu anketirani ocenjuje po petstopenjski lestvici, vendar tokrat izraža svoje 

zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo z delom in njegovo organizacijo, vodstvom, sodelavci 

in nadrejenimi, s plačo, statusom; delovnim časom in pogoji, možnostjo napredovanja, 

izobraževanja ter stalnostjo zaposlitve. Zadnji del vprašalnika se nanaša na nekatere 

demografske značilnosti oziroma podatke anketiranca, kot so spol, položaj in staž v 

organizaciji, starost ter dosežena stopnja izobrazbe v podjetju. Na koncu ankete je dodan tudi 

prostor za lastno mnenje, predloge in komentarje, da lahko posameznik izrazi svoje mišljenje 

in občutke o organizaciji, v kateri deluje.  

3.2.2 Izvedba ankete 

Nad odzivom in pripravljenostjo podjetja IBP pri izvajanju in poteku raziskave merjenja 

organizacijske klime sem bila navdušena in pozitivno presenečena. Brez pomoči mentorice v 

podjetju bi bilo težko izvesti raziskavo v takšnem obsegu, kajti podjetje ima svoje poslovne 

enote locirane v različnih območjih Slovenije. Zaradi medsebojne oddaljenosti in razpršenosti 

anketirancev je bil vprašalnik pripravljen v papirnati in elektronski obliki. Vprašalnik v 

papirnati obliki je bilo možno prevzeti v tajništvu podjetja na posameznih lokacijah in ga do 

dogovorjenega roka oddati v posebej za to pripravljeno škatlo. Elektronski vprašalnik je bil 
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razposlan v obliki spletne povezave vsem posameznikom po vseh enotah, povezava pa se je 

po zastavljenem roku samodejno zaprla in onemogočila nadaljnji dostop. Od priprave 

vprašalnika in izbire primernega termina do konca izvedbe raziskave je trajalo mesec dni. Z 

rokom oddaje ankete so bili jasno seznanjeni vsi anketiranci. Vprašalnik je bilo možno 

izpolniti v 10 dneh, vmes pa je bil za vse morebitne zamudnike razposlan tudi opomnik. 

Vrnjenih je bilo 79 vprašalnikov (5 papirnatih in 74 elektronskih). V tem času je imelo 

podjetje 124 zaposlenih, koliko zaposlenih od tega je bilo v času izpolnjevanja anket odsotnih 

in kakšna je bila odzivnost na vprašalnik, pa natančneje prikazuje spodnja preglednica 1.  

Preglednica 1: Prisotnost in odzivnost zaposlenih pri raziskavi 

Opis Število Delež 

Odsotnost   

Zaposleni – skupaj 124 100,00 

Porodniška odsotnost 2 1,61 

Bolniška odsotnost 3 2,42 

Letni dopust 4 3,23 

Drugo 3 2,42 

Odsotnost skupaj 12 9,68 

Vključeni v anketo 112 90,32 

Odgovori   

Vključeni v anketo 112 100,00 

Prejeti odgovori – vprašalniki 79 70,54 

Popolni 30 26,79 

Ustrezni 36 32,14 

Izključeni 13 11,61 

Uporabni vprašalniki skupaj 66 58,93 

 

3.2.3 Predstavitev anketirancev 

Med raziskavo je bilo odsotnih 12 ljudi, kar pomeni, da je bilo v raziskavo vključenih 112 

zaposlenih, kar je razvidno iz preglednice 1. Vrnjenih in za nadaljnjo analizo uporabnih anket 

je bilo 66, kar predstavlja 58,93-odstotni delež vseh vprašanih. V analizo sem vključila 

popolno in ustrezno izpolnjene vprašalnike, saj so zaradi obširnosti in načina izvedbe ankete 

nekatera odstopanja minimalna. Veliko je anket, v katerih manjka(ta) samo eno do dve 

vprašanji, kar je lahko zgolj neprevidnost ali pa so izpuščeni samo demografski podatki zaradi 

nezaupanja v podjetje ali morebitne identifikacije posameznika. Manjša udeležba od 

pričakovane in nepopolno izpolnjeni vprašalniki zaradi nezaupanja so že prvi pokazatelji 

slabšega ozračja v podjetju.  

Kakšna je struktura zaposlenih, vključena v raziskavo podjetja Istrabenz plini, prikazujejo 

demografske slike spodaj; na njih je razvidna opredelitev anketirancev po spolu, starosti, 

položaju in delovni dobi v organizaciji ter po izobrazbi.  
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Glede na ostale demografske podatke je bila udeležba pri opredelitvi spola najvišja. Iz slike 6 

je razvidno, da je anketo izpolnilo 36 oziroma 55 % moških, 18 oziroma 27 % žensk, 

neopredeljenih pa je bilo 12 anketirancev, kar predstavlja 18 %.  

 

Slika 6: Delež anketirancev po spolu 

Največ vprašanih (19 ali 29 %) je bilo starih od 40 do 50 let, 20 ali 25 % sodelujočih ni 

podalo odgovora na to vprašanje. Sledijo vprašani s starostno mejo od 30 do 40 let (15 ali 

23 %) in nad 50 let, kar predstavlja 15 ali 21 % vprašanih. Mlajši od 30 let je bil samo en 

anketirani, kar predstavlja 2 % vseh udeležencev (slika 7).  

 

Slika 7: Delež anketirancev po starosti  
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Slika 8 predstavlja položaj zaposlenih v organizaciji in ima pri podatkih o anketirancu tudi 

najvišjo stopnjo neopredeljenih, saj je zaradi majhnosti oddelkov v podjetju možnost 

prepoznave višja. Stopnja neopredeljenosti tako znaša 30 %, 24 % sodelujočih se je opredelilo 

kot samostojni strokovni kader, 17 % kot izvajalci, sledijo operativni vodje s 14 %, višji in 

srednji menedžerji 9 % in ostali 6 %.  

 

Slika 8: Delež anketirancev po položaju v organizaciji 

Najdaljši staž (slika 9) dosegajo tisti, ki so v organizaciji zaposleni več kot 10 let – teh je 

38 %, najmanjše pa je število tistih, ki so zaposleni manj ali več kot 2 leti, oboji predstavljajo 

po 6 odstotkov. 

 

Slika 9: Delež anketirancev po stažu v organizaciji  
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V podjetju je stopnja izobrazbe na višji ravni, saj je pri raziskavi sodelovalo največ oseb z 

dokončano visoko ali univerzitetno izobrazbo (21 ali 32 %) in srednjo šolo (18 ali 27 %). 

Nihče od udeležencev (0 %) ne sodi v razred, ki bi imel dokončano zgolj osnovno ali dveletno 

srednjo šolo (slika 10). 

 

Slika 10: Delež anketirancev po stopnji izobrazbe 
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4 ANALIZA REZULTATOV 

Vse prejete odgovore sem obdelala in analizirala s pomočjo programa Microsoft Office Excel. 

Grafi so prikazani po izbranih dejavnikih klime, ki so predstavljeni v teoretičnem delu naloge 

in vsebujejo dva najpomembnejša statistična parametra, in sicer aritmetično sredino ali 

povprečje in standardni odklon.  

4.1 Rezultati raziskave po izbranih dejavnikih organizacijske klime 

V nadaljevanju sledi predstavitev in interpretacija rezultatov merjenja organizacijske klime v 

podjetju Istrabenz plini po posameznih kategorijah. 

Vodenje  

Vodenje predstavlja enega ključnih dejavnikov uspešnosti podjetja. Vendar je iz slike 11 

razvidno, da je kategorija vodenja med polovico slabše ocenjenih dejavnikov. Zaposleni so pri 

opravljanju svojega dela precej samostojni (3,35), vodje pa jih pri sprejemanju odgovornosti 

načeloma spodbujajo (3,24). V podjetju je še vedno moč zaznati ukazovalno vodenje (3,00), 

poleg tega nadrejeni v podjetju ne sprejemajo in upoštevajo pripomb delavcev (2,75), saj so to 

vprašanje delavci ocenili kot najslabše.  

 

Slika 11: Vodenje 
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Motivacija 

Motivacija (slika 12) je med najbolje ocenjenimi dejavniki, zaposleni v organizaciji pa so zelo 

zavzeti za svoje delo, saj je od vseh zastavljenih vprašanj ravno to dobilo najvišjo oceno 

(4,51). Delavci so v podjetju pripravljeni na dodatno delo in napor, kadar je to potrebno 

(3,83), saj se zavedajo, da so v podjetju zahteve po delovni uspešnosti relativno visoke (3,36). 

Več kot polovica vprašanih pa meni, da bi lahko vodje in nadrejeni opravljeno delo bolje 

cenili (3,18) in delovni rezultat tudi večkrat pohvalili (2,65). 

 

Slika 12: Motivacija 

Nagrajevanje in razvoj kariere 

Najslabše ocenjeni dimenziji sta nagrajevanje (2,70) in razvoj kariere (2,46), saj zasedata 

predzadnje in zadnje mesto na skupni lestvici vseh dimenzij (slika 13 in 14). Povprečje (1,98) 

prikazuje, da bolj obremenjeni delavci niso ustrezno stimulirani in da delavci nimajo realne 

možnosti za napredovanje (2,08). Prav tako so razmerja med plačami v organizaciji po 

rezultatih sodeč neustrezna (2,27). Delavci z dosedanjim osebnim razvojem niso zadovoljni 

(2,97), še manj pa so jim jasna merila za napredovanje (2,38). Mnenja so precej različna pri 

vrednotenju uspešnosti (3,06), grajah zaradi neopravljenega dela (3,08) in pri vprašanju plač 

(3,09).  
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Slika 13: Nagrajevanje 

 

Slika 14: Razvoj kariere 

Usposabljanje in izobraževanje 

Sistem usposabljanja (slika 15) v podjetju je zadovoljiv (2,98), prav tako upoštevanje želja 

zaposlenih (2,77). Organizacija v večini svojim zaposlenim nudi potrebno usposabljanje 

(3,14), zaposleni pa prenašajo znanje tudi med seboj (3,58). Za spodbudo in večjo 

usposobljenost ni zadolženo samo podjetje, potrebna je tudi želja in predanost delavca, kajti le 

s skupnimi prizadevanji je moč doseči večjo vrednost posameznika in družbe. Podjetje se 

pomembnosti znanja zaveda, zato si prizadeva doseči še večji delež kadra, usposobljenega za 

svoje delo (3,43). 
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Slika 15: Usposabljanje in izobraževanje 

Notranje komuniciranje, informiranje in notranji odnosi 

Dejavnika notranje komuniciranje in informiranje (3,18) ter notranji odnosi (3,08) dosegata 

solidne povprečne rezultate (slika 16 in 17).  

 

Slika 16: Notranje komuniciranje in informiranje 

Zaposleni ocenjujejo, da od nadrejenih ne prejemajo dovolj informacij o delovanju drugih 

enot (2,56), dovolj napotkov in informacij za boljše opravljanje dela (2,97), hkrati pa menijo, 

da v podjetju primanjkuje medsebojnega zaupanja (2,83), saj trditve ne dosegajo niti 

povprečne ocene tri. Reševanje konfliktov predstavlja manjšo težavo (3,05), ki jo bo podjetje 
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zaradi zaupanja moralo rešiti. Delovni sestanki so dokaj redni (3,26), vodje in sodelavci se 

pogovarjajo sproščeno in prijateljsko (3,45), saj so odnosi med zaposlenimi dobri. 

 

Slika 17: Notranji odnosi 

Organiziranost 

Na skupni lestvici povprečja je organizacija (slika 18) v podjetju dosegla srednjo raven, saj 

njeno povprečje znaša (3,14).  

 

Slika 18: Organiziranost 

Najslabšo oceno predstavljajo pristojnosti in odgovornosti, ki med seboj niso uravnotežene 

(2,68). Zaposleni dobro vedo, kaj se pri delu od njih pričakuje, saj je ta trditev dobila najvišjo 

oceno (3,56). Sledi razumevanje položaja v organizacijski shemi (3,34), pravočasno 



31 

sprejemanje odločitev pri vodjih (3,09) in neenotnost vprašanih o jasnosti opredeljenih 

zadolžitev (standardni odklon 1,22). 

Pripadnost organizaciji in odnos do kakovosti 

Z najvišjo povprečno oceno sta sam vrh dejavnikov organizacijske klime dosegli kategoriji 

(slika 19 in 20) pripadnost organizaciji (3,59) in odnos do kakovosti (3,58).  

 

Slika 19: Pripadnost organizaciji 

Zaposleni so ponosni, da lahko delujejo v organizaciji (3,98) in se strinjajo, da je mnenje in 

govorjenje zunaj organizacije pozitivno, da zaposleni po svojih najboljših močeh prispevajo k 

doseganju kakovosti ter se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela. To prikazuje enakost 

povprečja vseh treh trditev (3,95). Razlike strinjanja oziroma nestrinjanja so izrazite pri dveh 

vprašanjih, in sicer pri vprašanju o odhodu iz organizacije zaradi znižanja plače, pri čemer so 

mnenja deljena (standardni odklon 1,22), in mešana mnenja pri vprašanju o pomembnosti in 

enakosti med kakovostjo in količino dela (standardni odklon 1,20). Standardi in cilji 

kakovosti so po oddelkih precej jasno zastavljeni (3,48), vendar bi se odnosi med oddelki in 

sodelavci lahko izboljšali, saj je med obema kategorijama ta trditev dobila najnižjo povprečno 

oceno (3,05). 
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Slika 20: Odnos do kakovosti 

Inovativnost 

V podjetju se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi (4,17), zato izdelke in storitve 

nenehno izboljšujejo in posodabljajo (3,55), saj se zavedajo nujnosti sprememb (3,43), brez 

katerih bi podjetje izgubljalo vrednost in ne bi bilo več konkurenčno (slika 21).  

 

Slika 21: Inovativnost 

Kadar se preizkušajo nove ideje in načini dela, so napake še sprejemljive (3,14), kajti nekateri 

zaposleni so pripravljeni prevzeti odgovornost in tveganje za svojo pobudo in njeno 

uveljavitev (3,13). 
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Zadovoljstvo zaposlenih 

Splošno zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Istrabenz plini je dobro, saj je njegovo povprečje 

na repu najbolje ocenjenih (3,48). Zaposleni so najbolj zadovoljni s stalnostjo zaposlitve 

(4,23), delom (3,95), neposredno nadrejenimi (3,92) in delovnim časom (3,91). Na splošno so 

zadovoljni tudi s svojimi sodelavci (3,77), delovnimi pogoji (3,60) ter vodstvom (3,42). Za 

tem sledita zadovoljstvo s statusom v organizaciji (3,28) in možnost za izobraževanje (3,19). 

Delavci so manj zadovoljni s plačo (2,78) in najmanj z možnostjo napredovanja (2,31), ki je 

na samem koncu ocenjevalne lestvice zadovoljstva zaposlenih, kar prikazuje slika 22. 

 

Slika 22: Zadovoljstvo zaposlenih 

Dodatni sklop vprašanj  

V raziskavo so vključena poleg ostalih tudi dodatna vprašanja, ki omogočajo še bolj natančno 

raziskavo in s tem razumevanje klime in njenih dejavnikov. Ta so združena v dve kategoriji - 

kategorijo dodatna vprašanja o sistemih organizacije (slika 23) in kategorijo primerjalna 

vprašanja (slika 24). K dodatnemu sklopu sem vključila tudi kategorijo poznavanje 

poslanstva, vizije ter ciljev (slika 25), ki je eden od dejavnikov klime in je omenjen zgolj pri 

predstavitvi podjetja. 
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Dodatna in primerjalna vprašanja 

Večina zaposlenih se ne strinja s trditvijo, da se v organizaciji uporablja stimulativni del plač, 

na to namreč nakazuje najnižje povprečje (1,88), za katerim sledi, da vodje ne morejo 

razložiti, zakaj delavci so ali niso prejeli stimulacijo (2,00). Neenotnost je precej izenačena pri 

vprašanju temeljitega razgovora med vodjo in delavcem, saj polovica vprašanih meni, da 

razgovori so, in polovica, da teh potrebnih razgovorov ni (standardni odklon 1,48). Podobno 

mišljenje si delijo delavci pri vprašanju učinkovite organizacije in poslovodstva (3,26), ki naj 

bi bilo po njihovem mnenju uspešno (3,51), podjetje pa zaposleni uvrščajo v sam vrh uspešnih 

podjetij v Sloveniji (3,91).  

 

Slika 23: Dodatna vprašanja o sistemih 

 

Slika 24: Primerjalna vprašanja 
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Poznavanje poslanstva, vizije in ciljev 

Organizacija ima dokaj jasno oblikovano poslanstvo (3,77) in realno zastavljene cilje (3,32), 

ki jih zaposleni sprejemajo razmeroma za svoje (3,51). Kljub jasno oblikovanemu poslanstvu 

in viziji pa politika in cilji podjetja niso jasni prav vsem zaposlenim (3,11). Podjetje pri 

postavljanju ciljev premalo sodeluje z operativnimi delavci, kajti za to vodje raje poskrbijo 

sami, kar pa se odraža v nižjem povprečju od ostalih (2,77). 

 

Slika 25: Poznavanje poslanstva, vizije in ciljev 

4.2 Predlogi za izboljšanje najslabše ocenjenih dejavnikov 

Slika 26 prikazuje skupen pregled aritmetičnih sredin po posameznih dejavnikih 

organizacijske klime. Dejavniki so razvrščeni po lestvici od leve proti desni, in sicer od 

najbolje ocenjenih dimenzij do dimenzij, ki so po mnenju zaposlenih prejele najnižje ocene. 

Skupno povprečje organizacijske klime dosega povprečno oceno 3,19, kar pomeni, da klima v 

raziskovanem podjetju Istrabenz plini ni kritična in dosega srednjo raven ozračja in 

zadovoljstva. Po mnenju zaposlenih je največ nestrinjanja in nezadovoljstva pri nagrajevanju 

in razvoju kariere, vendar pa problematike ne predstavljajo samo vprašanja na teh dveh 

področjih. Podjetje bo za večjo motiviranost delavcev moralo preučiti tudi tiste dimenzije, 

katerih vprašanja v sklopu posamezne dimenzije odstopajo od povprečja in izražajo 

nezadovoljstvo. Za spremembo organizacijskega počutja predstavljajo vsi odgovori 

pomembne podatke o tem, kaj lahko podjetje spremeni, popravi in izboljša, da bi postalo in 

delovalo bolj enotno, imelo motivirane delavce in se še uspešneje borilo s konkurenco. 

Dosedanje stanje in stopnjo zadovoljstva lahko podjetje spremeni z natančnim načrtovanjem 

in uvajanjem sprememb in s tem ne ogrozi nadaljnjega prodora med najuspešnejše. Brez 

sprememb in prilagajanj se v času vsesplošne krize klima v podjetju lahko poslabša, saj je 
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klima pojav, na katerega vplivajo različni dejavniki, in je brez dolgoročnega nadzora, 

merjenja in spremljanja za organizacijo lahko usodna. 
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Skupaj povprečje po dejavnikih

 

Slika 26: Skupne povprečne vrednosti vseh opazovanih dejavnikov organizacijske klime 

Najbolje ocenjeni dejavniki klime 

Po končni analizi rezultatov je razvidno, da so delavci podjetja Istrabenz plini ponosni na 

svojo organizacijo, saj je dimenzija pripadnost organizaciji (3,59) dosegla najvišjo oceno. 

Sledijo odnos do kakovosti (3,58), motivacija (3,51), zadovoljstvo zaposlenih (3,49) in 

inovativnost (3,48).  

Srednje ocenjeni dejavniki klime 

Srednjo oceno predstavljajo dimenzije usposabljanje in izobraževanje (3,18), organiziranost 

(3,14), notranji odnosi (3,13), vodenje (3,09) in notranje komuniciranje in informiranje 

(3,08). 

Dejavnika, ki za organizacijo predstavljata izziv 

Zaposleni so v organizaciji najmanj zadovoljni s sistemom nagrajevanja in možnostjo 

osebnega razvoja, saj sta kategoriji nagrajevanje (2,70) in razvoj kariere (2,46) prejeli 

povprečno oceno nižjo od 3. Za organizacijo torej ti dimenziji predstavljata izziv in nove 

možnosti za uvedbo sprememb na poti do boljšega vzdušja. 
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4.2.1 Predlogi izboljšav pri nagrajevanju 

Nagrajevanje po mnenju zaposlenih v podjetju predstavlja težavo, saj zaposleni s sistemom in 

načinom nagrajevanja niso zadovoljni. Cilji in merila nagrajevanja bi morali biti v 

organizaciji jasno določeni in razumljivi vsem zaposlenim, kar pa v podjetju trenutno ni jasno 

opredeljeno. Pomembno je, da delavec razume, za kaj je bil nagrajen in po kakšnih merilih ter 

standardih se nagrade določajo in podeljujejo. Samo tako lahko delavci in vodstvo ocenijo, 

kdaj in zakaj je nekdo izbran in primeren kandidat, da prejme nagrado ali dodatek. 

Po odgovorih sodeč je ena od težav nagrajevanja tudi stimulativni del plače, ki ga podjetje 

skoraj ne uporablja. Gibljivi del plače je navadno stimulacija, ki jo prejme delavec za dobro in 

uspešno opravljeno delo, v znak zahvale, za uspešno sodelovanje in izvedbo določenih 

projektov in različnih dejavnikov, ki organizaciji prinašajo večjo vrednost. Delavci menijo, da 

bi morali tisti bolj obremenjeni biti ustrezno stimulirani. Vsakršna stimulacija in dodatek za 

delavca predstavlja dodatno motivacijo, ki mu daje znova in znova večjo moč in zagon, zato 

bi uvedba stimulacij dandanes morala biti v vseh podjetjih ustaljena praksa in ne le zgolj volja 

podjetja. 

Denarne nagrade so najbolj pogost motivator in način nagrajevanja, vendar so se trendu 

nagrajevanja zelo približala priznanja in pohvale za dobro delo in izjemne dosežke. Podjetje 

lahko z manjšo gesto, kot je javna podelitev priznanj, pridobi ogromno spoštovanja ter 

pozitivne energije od delavca, ki nagrado prejme. Takšno dejanje je lahko veliko za malega 

človeka, saj je to dokaz in potrdilo za učinkovito, trdo in uspešno opravljeno delo. Nagrada je 

v takšnih primerih lahko tudi dodatno izobraževanje in s tem možnost osebnega in nadaljnjega 

razvoja v organizaciji. 

Podjetje bi lahko uvedlo tudi poseben sklad nagrad, ki bi jih prejeli delavci, odgovorni za 

uspešno končane projekte, realizirane inovativne ideje in predloge ter za nagrajevanje 

izrednih delavcev, ocenjenih po predhodno zastavljenih merilih. Ta merila predstavljajo 

uspešnost in odnos do dela, izkušnje in znanje, iniciativnost in zavzetost, uspešnost in 

kreativnost, odnos s strankami, sposobnost in kakovost pri izvajanju zastavljenih nalog ter 

podobna znanja in veščine, zaradi katerih posameznik izstopa in prispeva k doseganju višjih 

ciljev.  

4.2.1 Predlogi izboljšav za razvoj kariere 

Razvoj kariere je kot najslabše ocenjen dejavnik klime potreben korenitih sprememb in novih 

boljših odločitev. Vsako podjetje mora razvijati potencialni kader, saj je razvoj kariere 

pomemben tako za zaposlene kot vodstvo in organizacijo. Zaposleni z dosedanjim osebnim 

razvojem niso zadovoljni, zato bi bilo treba vsem zaposlenim omogočiti karierno izbiro, kajti 

vsi bi morali imeti enake možnosti za osebni razvoj. 
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Tako kot je treba načrtovati vsak zastavljeni plan in cilj organizacije, tako je treba aktivno in 

načrtno planirati in upravljati posameznikovo karierno pot. Ker merila za napredovanje niso 

jasni, je treba v podjetju določiti natančna merila za napredovanje ter jih povezati z 

nagrajevanjem, ocenjevanjem in merjenjem. Podjetje lahko oblikuje sistem načrtov, potreb in 

kariernih načrtov za vse zaposlene, pri tem pa zaposlene poskuša spodbuditi k razmišljanju in 

odkrivanju lastnih želja in načrtov za osebni in delovni razvoj. S tem lahko organizacija in 

zaposleni skupaj ustvarjajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo načrte in realizirajo karierne načrte.  

Z zaposlenimi je treba opraviti razgovore o možnosti razvoja. Potencialne kandidate in 

naslednike pa je treba skrbno preučiti in izbrati ter jim omogočiti nadaljnji razvoj. To pomeni, 

da se morajo kandidati ustrezno strokovno izuriti in izobraziti, pridobiti ustrezne 

specialistične kompetence, večje zadolžitve in pristojnosti. Treba jih je tudi ustrezno 

nadzorovati in motivirati ter pripraviti na nove izzive.  

V karierni cikel sodi tudi reorganizacija in sprememba delovnega mesta. Takšne spremembe 

omogočajo zaposlenim pridobitev novih znanj in boljši delovni položaj. Delavci velikokrat na 

delovnem mestu stagnirajo in postanejo nemotivirani, saj je njihovo delo monotono in 

ponavljajoče. Zamenjava delovnega mesta je lahko tako za podjetje kot delavca pozitivna 

sprememba, saj delavcu omogoča dodaten razvoj in delovno rast, organizaciji pa ob pravilni 

prerazporeditvi višjo kakovost in kvaliteto storitev ali izdelkov.  

Zelo pomembna za razvoj in rast delavca je aktivnost in sodelovanje vodje. Po raziskavi je 

mnenje o vodjih med zaposlenimi deljeno, zato bodo vodje in nadrejeni v podjetju za boljše 

delovanje in sodelovanje morali v svoj način dela vnesti nekaj sprememb. Dober in učinkovit 

vodja delavca usmerja, z njim sodeluje in odkriva njegove zmožnosti, sposobnosti in talent. 

Nadrejeni mora zaposlenim dajati vzgled, biti odgovoren, med delavci pa prepoznati in odkriti 

potencial ter jih usmeriti in jim omogočiti dodatno izobraževanje, znanje in razvoj. Le tako se 

bodo v organizaciji razvili vrhunski kadri, najsposobnejši pa bodo zasedli prava mesta in 

uresničevali zastavljene načrte.  
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5 SKLEPNE MISLI 

Cilj vsake organizacije je uspešno poslovanje, ugled v okolju in pozitivno ozračje, ki ga s 

svojim delom in zadovoljstvom oblikujejo zaposleni. Vedenje in odnos ljudi predstavlja 

organizacijo, hkrati pa spodbuja ali zavira njeno delovanje in pričakovane cilje. Vrednote in 

želje med posamezniki so različne, zato na klimo v organizaciji vpliva skoraj vse, kar se 

znotraj organizacije dogaja in pojavlja. 

Zaradi kompleksnosti in pomembnosti dejavnikov klime in njenega vpliva na zaposlene je 

pomembno nenehno spremljanje organizacijskega okolja in njegovih sprememb. Preučevanje, 

zaznavanje in analiziranje klime je osnova za uspešen razvoj organizacije in njenih 

potencialov. Potencial predstavljajo zaposleni, ki so pri svojem delu zadovoljni in motivirani, 

kajti nezadovoljni delavci ne morejo izkoristiti svojih zmožnosti, kar se odraža v povečani 

odsotnosti in fluktuaciji ter zmanjšanju produktivnosti. Nezadovoljstvo in slabi odnosi na delu 

in med zaposlenimi lahko posledično privedejo do upada konkurenčnosti in rezultatov, s tem 

pa do neželenih posledic. 

Pred začetkom raziskave sem menila, da je klima v podjetju pozitivna in bo odziv zaposlenih 

na anketo glede na izvedbo in možnost izpolnjevanja vprašalnikov ter zagotovljeno 

anonimnost višji od dejanskega. Več kot tretjina zaposlenih ni želela podati in izraziti svojega 

mnenja ter pričakovanja glede vzdušja in zadovoljstva. S tem so pokazali nezanimanje v 

raziskavo ter nespoštovanje in nezaupanje v vodstvo podjetja, ki poskuša spremeniti in 

zagotoviti boljše ozračje in odnose v organizaciji. Neodzivnost na ankete pomeni tudi 

nezaupanje delavcev v anonimnost vprašalnika in strah pred kaznijo zaradi morebitne 

prepoznave anketiranca. To se je pokazalo pri analizi demografskih podatkov, saj je več kot 

polovica vprašanih ta sklop vprašanj izpustila ali pa nanj le delno odgovorila. 

Po ocenah raziskave je glede na povprečje dobljenih rezultatov standardni odklon in s tem 

razpršenost podatkov razmeroma visoko, kar pomeni, da se vzdušje in zadovoljstvo 

zaposlenih v izbranem podjetju giblje med zadovoljstvom in nezadovoljstvom, kar predstavlja 

splošno oceno 3. Največji izziv za podjetje je razvoj kariere in s tem možnost napredovanja 

ter sistem plač in nagrajevanja. Zaposleni se v podjetju ne morejo razvijati in dokazati, kot 

tudi ne izkoristiti vseh svojih potencialov, zato se poslovno in osebno počutijo omejeni. 

Razmerja med plačami so po njihovem mnenju neustrezna, neustrezen pa je tudi sistem 

nagrajevanja in odnos vodstva. Na osnovi pridobljenih podatkov ima organizacija vpogled v 

trenutno stanje organizacijske klime, s tem pa možnost in priložnost, da to stanje z novimi 

pristopi spremeni in izboljša. 

V okviru svojih zmožnosti in načrtov lahko organizacija te smernice uporabi pri oblikovanju 

nadaljnjih ciljev in ukrepov, s katerimi lahko izboljša ozračje in pričakovanja zaposlenih. 

Podjetje si mora prizadevati za izboljšanje stanja in čim večje zadovoljstvo zaposlenih, kajti 

rezultati učinkovitega dela so odraz ugodnih odnosov, varnega okolja in prijetnega ozračja. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Vprašalnik v papirnati obliki 
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Spoštovani! 
 
Sem Sara Pniaczek in sem študentka Fakultete za management v Kopru. Želja vsakega študenta je priti 
na cilj in do mojega cilja me loči še zadnji korak. Ta korak je zaključni projekt, ki ga bom uspešno 
opravila le z vašo pomočjo. Tematika mojega projekta je merjenje organizacijske klime in s sledečim 
vprašalnikom želim ugotoviti, kako se zaposleni počutijo v organizaciji in kako vidijo njene prednosti in 
tudi slabosti. 
 
V vprašalniku so navedene trditve, ki opisujejo različne vidike organizacije in njenega delovanja. Prosim 
vas, da vsako trditev preberete in ocenite, koliko trditev drži za vašo organizacijo.  
 
Ocenjuje se z ocenami od 1 do 5. Ocenjujete tako, da obkrožite ustrezno številko na desni strani trditve. 
Ocenjujte tekoče, ni se treba preveč zadrževati pri posameznih trditvah. Najbliže resnici je navadno prvi 
občutek, ki ga dobite, ko preberete trditev.  
 
Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni za prikaz celovite slike, ne pa pogledov 
posameznikov. Seveda pa je to vaša priložnost izraziti svoje resnično mnenje in tako prispevati k 
naporom za izboljšave. 
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Prosim vas, da s pomočjo navedene lestvice izrazite svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s posameznimi 
trditvami. Pri tem imejte v mislih celo organizacijo, kolikor jo poznate. 
 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 
strinjam 

Delno se 
strinjam 

Niti da niti ne Večinoma  
se strinjam 

Popolnoma  
se strinjam 

     

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

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

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

4. Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo dolgoročni razlog obstoja in 
delovanja. 

1 2 3 4 5 

5. Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih. 1 2 3 4 5 

6. Merila za napredovanje so jasni vsem zaposlenim. 1 2 3 4 5 

7. Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo. 1 2 3 4 5 

8. Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti sprememb. 1 2 3 4 5 

9. Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju standardov kakovosti. 1 2 3 4 5 

10. Naše poslovodstvo je učinkovito. 1 2 3 4 5 

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

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

13. V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve po delovne uspešnosti. 1 2 3 4 5 

14. Druge sodelavce in oddelke obravnavamo kot svoje cenjene stranke. 1 2 3 4 5 

15. V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo. 1 2 3 4 5 

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

17. Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi poslovnih težav znižala plača. 1 2 3 4 5 

18. Konflikte rešujemo v skupno korist. 1 2 3 4 5 

19. V naši organizaciji se v praksi uporablja stimulativni del plač. 1 2 3 4 5 

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

21. V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene na vseh  
ravneh. 

1 2 3 4 5 

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

23. V organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi - ne le naši vodje. 1 2 3 4 5 

24. Zaposleni se učimo drug od drugega. 1 2 3 4 5 

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

26. Naše poslovodstvo sodi med bolj uspešne v Sloveniji. 1 2 3 4 5 

27. Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike. 1 2 3 4 5 

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

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

30. Naša organizacija sodi v primerjavi z drugimi slovenskimi organizacijami med bolj 
uspešne. 

1 2 3 4 5 

31. Odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno. 1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

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

Sploh se ne 
strinjam 

Delno se 
strinjam 

Niti da niti ne Večinoma  
se strinjam 

Popolnoma  
se strinjam 

 

35. Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo. 1 2 3 4 5 

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

37. Ljudje si med seboj zaupajo. 1 2 3 4 5 

38. V naši organizaciji imam vsaj enkrat letno strukturiran (temeljit) razgovor s svojim 
vodjem. 

1 2 3 4 5 

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

40. Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela. 1 2 3 4 5 

41. Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, so tudi ustrezno stimulirani. 1 2 3 4 5 

42. Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi ostali zaposleni. 1 2 3 4 5 

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

44. Zaposleni cilje organizacije sprejemamo za svoje. 1 2 3 4 5 

45. Zaposleni se čutimo odgovorni za kakovost našega dela.  1 2 3 4 5 

46. V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vodenje. 1 2 3 4 5 

47. Zaposleni na vseh ravneh imamo realne možnosti za napredovanje. 1 2 3 4 5 

48. Napake med preskušanjem novih načinov dela so v naši organizaciji sprejemljive. 1 2 3 4 5 

49. Naši vodje nam jasno razložijo, zakaj smo dobili stimulacijo in zakaj ne. 1 2 3 4 5 

50. Naša organizacija je učinkovita. 1 2 3 4 5 

51. Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud. 1 2 3 4 5 

52. Zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem. 1 2 3 4 5 

53. Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela. 1 2 3 4 5 

54. Svoje izdelke in storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo. 1 2 3 4 5 

55. Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje pri delu. 1 2 3 4 5 

56. V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in 
enakopravno. 

1 2 3 4 5 

57. Razumem plačilno listo in si lahko razložim njeno vsebino. 1 2 3 4 5 

58. Odnosi med zaposlenimi so dobri. 1 2 3 4 5 

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

60. Zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj enakovredna ravni plač na tržišču. 1 2 3 4 5 

61. Delovni sestanki so redni. 1 2 3 4 5 

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

63. Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva. 1 2 3 4 5 

64. V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa tekmujemo. 1 2 3 4 5 

65. Moj neposredni vodja se drži stvari, ki sva se jih jasno dogovorila. 1 2 3 4 5 

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

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

68. Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen.  1 2 3 4 5 

69. Sistem usposabljanja je dober. 1 2 3 4 5 



Priloga 1 

 

Zadovoljstvo pri delu 

Naslednja vprašanja se nanašajo na doživljanje vašega osebnega zadovoljstva pri delu. Ocenite vsak vidik 
vašega zadovoljstva tako, da ob njem obkrožite eno številko od 1 do 5 po sledeči lestvici.  
 

1 2 3 4 5 

zelo nezadovoljen nezadovoljen srednje zadovoljen zadovoljen zelo zadovoljen 

     

 ZADOVOLJSTVO ... Stopnja zadovoljstva 

70. ... z delom 1 2 3 4 5 

71. ... z vodstvom organizacije 1 2 3 4 5 

72. ... s sodelavci 1 2 3 4 5 

73. ... z neposredno nadrejenim 1 2 3 4 5 

74. ... z možnostmi za napredovanje 1 2 3 4 5 

75. ... s plačo 1 2 3 4 5 

76. ... s statusom v organizaciji 1 2 3 4 5 

77. ... z delovnimi pogoji (oprema, prostori) 1 2 3 4 5 

78. ... z možnostmi za izobraževanje 1 2 3 4 5 

79. ... s stalnostjo zaposlitve 1 2 3 4 5 

80. ... z delovnim časom 1 2 3 4 5 

 

Podatki o anketirancu 
 

Podatki o anketirancu so del ankete vendar niso obvezni, zato jih izpolnite če želite. Če jo boste izpolnili, 
obkrožite ustrezno vrednost oziroma trditev 
 
 81. Spol  
 1) moški 
 2) ženski 
 
 82. Staž v organizaciji 
 1) do 2 leti 
 2) od 2 do 5 let 
 3) od 5 do 10 let 
 4) od10 do 20 let 
 5) nad 20 let 
 
 83. Nivo v organizaciji 

 1) višji in srednji menedžerji 

 2) operativni vodje (izključno zadnji nivo vodenja) 

 3) samostojni strokovni kadri (ki pa nimajo  

 neposredno podrejenih ljudi) 

 4) izvajalci 

 

84. Starost 

1) do 30 let 

2) od 30 do 40 let 
3) od 40 do 50 let 
4) nad 50 let 
 
85. Stopnja izobrazbe 
1) dveletna srednja šola ali manj 
2) poklicna 
3) srednja šola 
4) višja 
5) visoka in več 
 
 
 
 
 

 

86. Komentarji: 

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 


