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POVZETEK 

Med pomembne temelje delovanja vsakega uspešnega podjetja štejemo jasno 

zastavljeno vizijo, vrednote in poslovne cilje. V današnjem času, ko so tehnologija in 

finančni viri vse bolj dostopni, moramo konkurenčne prednosti iskati na drugih 

področjih. Če hoče biti podjetje uspešno, mora biti drugačno od konkurence. 

Drugačnost pa lahko doseţe le s svojimi zaposlenimi, ki niso tako hitro posnemljivi kot 

tehnologija. V magistrski nalogi so povzeta različna mnenja avtorjev in predstavljene 

študije o pomembnosti zadovoljstva zaposlenih v podjetju. Preučevana je organizacijska 

klima, katere so dimenzije dobre klime in povezava med organizacijsko klimo in 

zadovoljstvom zaposlenih. Na podlagi teoretičnih izhodišč in lastnih raziskav je bila v 

obravnavani organizaciji izmerjena organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih ter 

odnos med organizacijsko klimo in zadovoljstvom zaposlenih, ki sta ključ do uspešnosti 

podjetja. Potrjeni sta bili hipotezi in na podlagi teoretičnih izhodišč podane smernice za 

izboljšanje zadovoljstva v obravnavanem podjetju. 

Ključne besede: organizacija, zadovoljstvo zaposlenih, organizacijska klima, uspešnost 

podjetja, management, motivacija, vodenje, ţeleznice 

SUMMARY 

Clear vision, values and business objectives are the fundamental basics of every 

company. In times when technology and financial resources are becoming increasingly 

available, competitive edge has to be sought elsewhere. In order for a company to be 

successful, it has to distinguish itself from its competition. The most important 

difference lies in the people, people unlike technology, cannot be replicated. In the 

present master’s thesis several authors’ opinions are summed up and studies of the 

importance of employees’ satisfaction in a company are presented. The organisational 

climate is studied together with the dimensions of good climate and the relation between 

organisational climate and employee satisfaction. Based on theoretical starting points 

and own researches, organisational climate and employee satisfaction have been 

measured in the discussed organisation, together with the relation between the company 

climate and employee satisfaction, which are a key factor for company’s success. Both 

hypotheses have been confirmed, and relating to theoretical starting point, objective 

ideas for improvement of employee satisfaction in the discussed company have been 

established. 

Key words: organisation, employee satisfaction, organisational climate, company 

success, management, motivation, managing, railways 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Med pomembne temelje delovanja vsakega uspešnega podjetja štejemo jasno 

zastavljeno vizijo, vrednote in poslovne cilje. Uspešnost podjetja je v veliki meri 

odvisna od uspešnega usklajevanja in razvijanja različnih podjetniških področij ter 

virov, kot so tehnološki, finančni, kadrovski, marketinški in drugi, pri čemer so cilji 

pridobiti čim večjo konkurenčno prednost pred sorodnimi podjetji ter si s tem zagotoviti 

večjo rast in trţni deleţ. V današnjem času, ko so tehnologija in finančni viri vse bolj 

dostopni, iščemo konkurenčne prednosti na drugih področjih.  

Za dolgoročno uspešnost niso ključni le zadovoljni lastniki, temveč tudi zadovoljni 

kupci in zaposleni ter drugi, ki so na kakršen koli način povezani s podjetjem. Kot 

glavno konkurenčno prednost vse več uspešnih podjetij navaja svoje zaposlene, ki na 

eni strani s svojim odnosom do sodelavcev, do podjetja in do okolja ustvarjajo pozitivno 

klimo v podjetju, po drugi strani pa na podlagi te klime proizvajajo koristne in uporabne 

izdelke oziroma storitve, ki dolgoročno peljejo v uspešnost podjetja ter posledično v 

zadovoljstvo njihovih odjemalcev. Vse te sestavine so v osnovi zajete v organizacijski 

kulturi, ki je v primerjavi z organizacijsko klimo bolj globalen pojem. 

Dobra organizacijska klima je pomembna za podjetje. Ljudje, ki skupaj delajo in se 

med seboj dobro ujamejo, bodo dosegali dobre rezultate, njihova storilnost bo višja, 

predvsem pa bodo zvesti podjetju, verjeli bodo vanj in si ţeleli biti še uspešnejši. 

Zadovoljni zaposleni dvigujejo ugled podjetja, prinašajo pozitivno poslovanje in 

dobiček. 

Z merjenjem klime ugotavljamo vzroke in posledice vedenja ljudi. Iz ugotavljanja 

klime in ciljev podjetja je treba presoditi, ali je način doţivljanja in reagiranja 

zaposlenih ustrezen za doseganje ciljev, ali so ti cilji neustrezni in podobno. Ko je 

podjetje v teţavah, je sprememba klime nujna. Zavedati se moramo, da je spreminjanje 

klime zapleten in teţak proces, kajti zaposleni klimo sprejemajo kot stvarnost in se je v 

bistvu ne zavedajo. Skratka – spremeniti klimo pomeni spremeniti doţivljanje določenih 

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

doseganje postavljenih ciljev, kar pa je glavnega pomena za uspešno poslovanje 

podjetja. Prvi pogoj za spreminjanje neustrezne klime je njeno proučevanje. S 

proučevanjem klime mislimo na ugotavljanje dimenzij klime, vzrokov in posledic klime 

na vedenje ljudi (Šraj 2005, 2). 

Ko vodstvo ugotovi slabo klimo v podjetju in stanje zadovoljstva zaposlenih, mora 

najti način za njuno izboljšanje in s tem povečanje motivacije zaposlenih. 

Vse več uspešnih podjetij področju človeških virov posveča veliko pozornosti. 

Dandanes obstaja mnenje, da je človek s svojim znanjem, spretnostmi in motiviranostjo 

najpomembnejši proizvodni tvorec. Podjetja si ţelijo imeti najboljše zaposlene, ki bi 
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znali inovativno razmišljati, delati hitro in natančno ter tako uresničevati cilje in ţeleno 

uspešnost poslovanja. Za doseganje takšne učinkovitosti zaposlenih je zelo pomembno, 

da so zaposleni v svojem delovnem okolju zadovoljni, da imajo moţnost osebnega 

razvoja, da rastejo s podjetjem ter so motivirani za delo.  

Na stopnjo zadovoljstva na delovnem mestu vplivajo štirje dejavniki: osebnost, 

delovne vrednote, delovne razmere in druţbeni vpliv.  

Delo z zaposlenimi predstavlja pomembno dejavnost za doseganje strateških ciljev 

podjetja. Človek ima namreč v delovnem procesu pomembno vlogo in je aktivni 

dejavnik poslovanja podjetja. Vsak dober vodja se mora zavedati pomena zadovoljstva 

zaposlenih in njihove motivacije za delo, saj lahko z ustreznim motivacijskim 

programom usmeri delovanje zaposlenih v realizacijo ekonomskih ciljev podjetja. 

Zaposleni morajo imeti občutek, da je njihovo delo koristno in pripomore pri poslovnih 

rezultatih podjetja. Imeti morajo moţnost razvoja, izobraţevanja, usposabljanja in 

učenja ter biti motivirani, da svoje delo opravljajo kar se da najbolje. Torej je 

zadovoljstvo zaposlenih ključni dejavnik dolgoročnega uspeha. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen naloge je ugotoviti, kateri so vzroki in posledice, ki jih ima klima na 

vedenje ljudi, kdaj je spreminjanje organizacijske klime nujno, kako se spreminja 

neustrezna organizacijska klima in zakaj je teţko spreminjati klimo v podjetju. 

Proučevan je bil odnos med organizacijsko klimo in zadovoljstvom zaposlenih v 

obravnavani organizaciji. Predpostavljamo, da oboje vpliva na uspešnost 

medorganizacijskih poslovnih razmerij in s tem na uspešnost podjetja kot celote.  

Na podlagi teoretičnih prispevkov in izhodišč s področja človeških virov, ki se 

ukvarjajo z zadovoljstvom zaposlenih, osebnostnim razvojem in motivacijo, ter 

proučevanja konkretnega primera obravnavane organizacije je prikazana kompleksnost 

kategorije zadovoljstva zaposlenih, organizacijske klime in vpliv obeh kategorij na 

uspešnost podjetja. Na osnovi opravljenih analiz so bile izdelane smernice za pripravo 

in izvedbo izboljšav na tem področju. Na konkretnem primeru podjetja Slovenske 

ţeleznice, d. o. o., je bilo z anketno raziskavo ugotovljeno, katere dimenzije tvorijo 

organizacijsko klimo in kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. 

Cilj magistrske naloge je bil prikazati kategorijo zadovoljstva zaposlenih kot zbir 

zelo različnih dejavnikov ter povzeti nekatere dosedanje ugotovitve s področij 

organizacijske klime, zadovoljstva zaposlenih in uspešnosti poslovanja. Predvsem pa 

smo ţeleli ugotoviti in analizirati povezavo med elementi zadovoljstva zaposlenih in 

organizacijske klime v obravnavanem podjetju ter rezultate primerjati s teoretičnimi 

izhodišči, ki jih zagovarjajo različni strokovnjaki na tem področju.  

Vodstvu podjetja, ki pri vodenju svojih zaposlenih ne obravnava kot enega izmed 

ključnih dejavnikov za doseganje zastavljenih ciljev, ţelimo prikazati, zakaj je 
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pomembno, da so zaposleni v podjetju zadovoljni, kot zaključek pa predlagati 

spremembe pri delu z zaposlenimi v obravnavanem podjetju, s katerimi bi lahko 

izboljšali zadovoljstvo zaposlenih, vse s ciljem večje uspešnosti podjetja.  

1.3 Metode raziskovanja 

V magistrskem delu so bile uporabljene: deskripcijska metoda, metoda 

klasifikacije, metoda posploševanja in specializacije, študija primera in empirična 

metoda. Podatki anketnega strukturiranega vprašalnika so bili s kvantitativno metodo 

statistično obdelani v programu Excel in SPSS v okolju Okna.  

Magistrsko delo je sestavljeno iz desetih poglavij. V uvodnem delu je naveden 

osnovni namen in cilj dela, postavljene so hipoteze, ki so v empiričnem delu 

preučevane, omogočen je kratek vpogled v to, kaj je predmet obravnave magistrskega 

dela. 

V drugem delu je predstavljen pojem organizacijske klime in njene značilnosti ter 

zakaj jo merimo in kako jo lahko spreminjamo. 

V tretjem delu je opredeljeno zadovoljstvo zaposlenih pri delu, zakaj je pomembno, 

kateri so dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih pri delu, ter kako sta 

povezana organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih, kaj pomeni zadovoljstvo za 

uspešnost podjetja ter kako izboljšati zadovoljstvo zaposlenih. Predstavljene so 

definicije zadovoljstva pri delu ter zakaj je pomembno zadovoljstvo pri delu.  

V četrtem delu je razloţena povezava med pojmi organizacijska kultura, 

organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih. 

V petem delu so predstavljene metode ugotavljanja uspešnosti podjetja in kazalniki, 

ki jih uporabljamo v ta namen, ter potrebe po njihovi usklajenosti.  

V šestem delu naloge smo na podlagi teoretičnih izhodišč opredelili, kdaj in zakaj 

se odločamo za spremembo klime v podjetju, kakšne so moţnosti, da se klima v 

podjetju spremeni, in kako se klima spreminja. 

V sedmem delu smo predstavili organiziranost, vizijo podjetja in trenutno stanje 

dela z zaposlenimi v obravnavanem podjetju. 

V osmem delu smo opredelili predmet, problem in cilj obravnave. Pojasnili smo 

metodologijo merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime. Za potrebe 

raziskave je bil uporabljen anketni vprašalnik. Kako smo ga oblikovali, kakšen vzorec 

zaposlenih smo zajeli v raziskavi in kako smo jo izvedli, je prav tako navedeno v 

osmem poglavju. 

V devetem delu smo predstavili rezultate raziskave, preverjene in potrjene so bile 

postavljene hipoteze, ki smo jih primerjali s teoretičnimi izhodišči. Navedene so 

ugotovitve in priporočila.  

V desetem poglavju so navedene ključne ugotovitve in predlogi rešitev. 
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1.4 Delovne hipoteze 

Temeljna teza raziskovalne naloge je: »Organizacijska klima podjetja in 

zadovoljstvo zaposlenih sta kompleksna in povezana socio-psihološka pojava. 

Zadovoljstvo zaposlenih je kot rezultat delovanja različnih dejavnikov tisti element, ki 

najpomembneje vpliva na organizacijsko klimo.«  

Postavljeni sta dve pomoţni hipotezi: 

H1: Zadovoljstvo zaposlenih je večdimenzionalen psihološki koncept. 

Identifikacija statistično značilnih elementov zadovoljstva zaposlenih je predpogoj 

za uspešno delovanja managementa in vplivanje na učinkovitost zaposlenih. Ciljno 

delovanje na značilnosti okolja, dela in zaposlenih, ki so integralni del splošnega 

modela zadovoljstva zaposlenih, je moţno le ob poznavanju vpliva, ki ga imajo 

posamezne značilnosti na zadovoljstvo zaposlenih v posamezni organizaciji. 

Predpogoj za identifikacijo navedenih elementov je potrditev domneve 

večdimenzionalnosti, kar bomo ugotavljali z uporabo multiple regresijske analize, s 

katero lahko identificiramo statistično značilnost β koeficientov (koeficientov parcialne 

regresije). V kolikor bo z uporabo navedene metode ugotovljeno, da je statistično 

značilnih več standardiziranih β koeficientov, bo pomoţno hipotezo mogoče potrditi. 

Neodvisne spremenljivke (dimenzije zadovoljstva) so definirane na osnovi izkušenj in 

predhodne raziskave.  

H2: Zadovoljstvo zaposlenih najpomembneje vpliva na organizacijsko klimo. 

S pomočjo faktorske analize bomo ugotavljali, kateri dejavniki in koliko 

dejavnikov določa posamezne dimenzije organizacijske klime v obravnavani 

organizaciji. V drugem koraku bomo z enosmerno analizo variance ugotavljali, ali 

obstajajo statistično značilne razlike znotraj posameznih faktorjev glede na zadovoljstvo 

anketirancev pri delu. 

Če bo zadovoljstvo zaposlenih pri delu kot neodvisna spremenljivka pojasnjevalo 

preteţni del variance odvisnih spremenljivk (faktorjev oziroma dimenzij organizacijske 

klime), bo pomoţno hipotezo mogoče potrditi. 

Za potrditev ali zavrnitev hipotez bomo kot osnovo za pridobivanje podatkov 

uporabili anketni vprašalnik, podatki pa bodo s pomočjo kvantitativnih metod obdelani 

v programu SPSS v okolju Okna.  

1.5 Predpostavke in omejitve 

Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu je eden izmed ključnih dejavnikov 

poslovnega uspeha, ni pa edini, saj jih literatura navaja kar nekaj. Predpostavljamo, da 

je zadovoljstvo zaposlenih edina spremenljivka, ki vpliva na organizacijsko klimo in 
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uspeh podjetja. Druga predpostavka je, da so zaposleni v PE Tovorni promet pomemben 

člen pri realizaciji zastavljenih ciljev podjetja, kajti ti se dnevni srečujejo z uporabniki, 

od njih je odvisno, koliko novih strank bodo pridobili in kako bodo zagotavljali 

kakovostne informacije, ţelje in potrebe obstoječim in novim strankam. Tretja 

predpostavka je, da je odnos med zadovoljstvom zaposlenih in uspešnostjo poslovanja 

podjetja pozitiven in statistično značilen. 

Kljub temu, da gre pri organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih za koncepta, 

ki predstavljata agregat stališč vseh zaposlenih v obravnavani organizaciji, smo se v 

raziskavi osredotočili le na eno organizacijsko enoto. Prav zato so pridobljeni rezultati 

odraz stanja proučevanja organizacije in enote ter jih ne bo mogoče generalizirati. 

1.6 Pričakovani prispevek naloge 

V znanstveno-teoretičnem smislu naloga pomeni prispevek k razvoju znanstvenega 

področja strateškega managementa in managementa sodelavcev, ki opozarja na to, da je 

za končno uspešnost podjetja področje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih 

enako pomemben dejavnik, kot so finančna uspešnost, notranji poslovni procesi idr. Ta 

dejavnik je treba upoštevati v razvoju podjetja, sicer ţelene uspešnosti ne bo mogoče 

dosegati kljub ugodnim vplivom z drugih področij. 

V obravnavanem podjetju Slovenske ţeleznice, d. o. o., do sedaj še niso sistemsko 

proučevali stanja na področju zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime ter 

ugotavljali, ali zadovoljstvo vpliva na uspešnost podjetja.  

V empiričnem delu bodo opredeljene dimenzije, ki se zaposlenim zdijo pomembne 

za ustvarjanje dobre klime v podjetju. Raziskava in ugotovitve raziskave bodo 

omogočile vodstvu pregled trenutnega stanja v PE Tovorni promet, nakazani bodo 

predlogi rešitev za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih, vodstvu bodo navedeni razlogi, 

zakaj je pomembno redno merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klim. 

Teoretična izhodišča bomo povezali z ugotovitvami raziskave in tako vodstvu podjetja 

dokazali, da zaposleni in procesi, povezani z zaposlenimi, zagotavljajo konkurenčne 

prednosti podjetja.  
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2 ORGANIZACIJSKA KLIMA 

2.1 Opredelitev organizacijske klime 

Organizacijska klima je eden od najbolj pomembnih, a hkrati tudi najmanj 

razumljivih pojmov v organizacijskem vodenju in managementu. Je močna sila, ki 

določa obnašanje posameznikov in skupin v podjetju. Zajema niz zaznav v obliki 

predpostavk, verovanj, stališč in mnenj ter preko teh zaposlenim zagotavlja poznano 

psihološko okolje za opravljanje dela in zato pomembno prispeva k njihovemu občutku 

varnosti. Klima je izraz, s katerim ponazarjamo odnose med zaposlenimi delavci v 

podjetju. Če so ti odnosi pozitivni, se oblikuje ugodno in prijateljsko vzdušje. Ljudje se 

med seboj dobro razumejo, so zadovoljni v svojem delavnem prostoru, so visoko 

produktivni in zato se podjetje hitro razvija. Kadar odnosi ustvarjajo napeta vzdušja, 

nezadovoljstvo, konflikte je posledica le teh nizka produktivnost in negativna klima. 

Klima je lahko homogena in preţema celotno podjetje, ali pa se znotraj njega 

pojavlja več specifičnih klim, ki se nanašajo zgolj na okolje znotraj posamezne skupine, 

oddelka. Slednje je v veliki meri odvisno od velikosti podjetja. V manjših podjetjih je 

večja verjetnost enotne homogene klime, v večjih podjetjih pa lahko v različnih delih 

zasledimo zelo različne klime. Bolj kot je podjetje razpršeno, več kot ima različnih 

skupin ali celo objektov na različnih lokacijah, več različnih klim lahko obstaja znotraj 

njega. Hkrati pa na te specifične klime še vedno vpliva globalna klima znotraj podjetja. 

Klima je neoprijemljiva, a kljub temu nenehno prisotna v delovnem okolju. Hkrati 

je dinamična, zato tudi nanjo vplivajo skoraj vsi drugi pojavi znotraj organizacije.  

V strokovni literaturi je mogoče zaslediti veliko različnih opredelitev številnih 

avtorjev, ki vsak na svoj način o organizacijsko klimo:  

 Lipičnik (1998, 74) je označil klimo kot ozračje v organizaciji, ki je posledica 

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

in oţjega okolja, ki vpliva na vedenje ljudi in uporabo njihovih zmoţnosti. 

Nekateri ljudje naj bi bili zadovoljni s svojim delavnim mestom iz istih 

razlogov, zaradi katerih so drugi nezadovoljni. Klima zajema tiste značilnosti, 

ki vplivajo na vedenje ljudi v zdruţbi in zaradi katerih se zdruţbe med seboj 

razlikujejo. Zdruţbe se ne razlikujejo le po fizični strukturi, pač pa tudi po tem, 

kakšna stališča in vedenje najdemo pri ljudeh. Govorimo o razlikah, povezanih 

s psihološko strukturo. 

 Forehand in Gilmer (v Konrad 1987, 104) menita, da gre pri organizacijski 

klimi za skupek značilnosti, ki določajo zdruţbo in jo ločijo od drugih zdruţb 

ter vplivajo na vedenje ljudi. 

 Organizacijska klima nam kaţe vsebino in moč prevladujočih norm, vrednot, 

odnosov, občutkov in vedenj članov socialnega sistema, trdi Payne. Katz in 
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Kahn poudarjata, da organizacijsko klimo razvija organizacija sama. Izraţa 

notranje in zunanje boje, značilnosti ljudi, ki jo sestavljajo, delovni proces, 

sredstva komuniciranja in podobno. Reichers in Schneider trdita, da se 

organizacijska klima nanaša na zaznave organizacijske politike in njenih 

postopkov, ki si jih delijo zaposleni. Zaposleni predvidoma ocenijo značilnosti 

organizacije glede na lastne vrednote in glede na pomembnost teh lastnosti za 

njihovo lastno dobrobit. James in Johnes povzemata, da je klima set celotnih 

zaznav, ki jih imajo posamezniki o svojem organizacijskem okolju. Je vsota 

občutkov o dejanskih dogodkih, ki je zasnovana na interakciji med dejanskimi 

dogodki in percepcijo teh dogodkov (Ashkanasy, Wilderom in Peterson 2000, 

2–3). 

 Organizacijska klima opisuje stanje organizacije ali njegovih delov. Je kvaliteta 

organizacijskega notranjega okolja, ki jo ločuje od drugih organizacij, je 

rezultat vedenja in počutja članov organizacije, je temelj za interpretiranje 

situacije in je vir vzpodbud za usmerjanje aktivnosti (Lipičnik in Moţina 1994, 

146). 

 Organizacijska klima pomeni percepcijo – zaznave, kako zaposleni dojemajo 

lastno zdruţbo in kako dojemajo svoje moţnosti in pogoje dela. Posamezniki 

zaznavajo lastnosti zdruţbe v okviru svojih lastnih vrednot, ki so pomembne za 

lastno blagostanje. Govorimo o »psihološki klimi« na ravni posameznika. Ko 

so zaznave skupne večjemu številu ljudi v zdruţbi govorimo o »organizacijski 

klimi« (Neal, West in Patterson 2000, 5). 

 Klima je definirana kot percepcija dogodkov, postopkov, procedur in odnosov 

v podjetju. Dogodki, postopki in procedure so poimenovane kot rutine, 

nagrajeno vedenje zaposlenih pa nagrade. Rutine in nagrade sporočajo 

zaposlenim, kaj je cenjeno v njihovem podjetju (Schneider 1990, 303–308). 

Če povzamemo zgoraj navedene definicije in trditve, lahko rečemo da je skupni 

imenovalec vseh teh prepričanje: 

 da je organizacijska klima relativno trajen pojav v podjetju, ki označuje 

mnoţico lastnosti podjetja, ki jih lahko preučujemo z različnimi dimenzijami; 

 lastnosti so zaznavne narave; 

 zaposleni jih lahko opišejo, kar pomeni, da se jih zavedajo; 

 nastaja preko interakcije med člani podjetja, ki si jo delijo; 

 povratno vpliva na interpretacijo dejanskih dogodkov in posledično tudi na 

vedenje ljudi; 

 se nanaša tako na odnose med zaposlenimi, kot tudi na odnos podjetja do 

zunanjega okolja; 
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 odraţa tako organizacijske cilje, kot tudi kakovost delavnega okolja; 

 predstavlja pomemben vidik uspešnosti poslovanja. 

2.2 Dimenzije organizacijske klime 

Dimenzije organizacijske klime so tisti faktorji, ki določeno organizacijsko klimo 

oblikujejo. Klimo in njene dimenzije najdemo vedno v zdruţbi, zato jih ni treba iskati. 

Da bi ugotovili dimenzijo posamezne organizacijske klime, jo moramo najprej določiti 

in šele potem ugotavljati, ali je ta dimenzija bistvena za klimo ali ne (Lipičnik 1998, 

75). 

Musek Lešnik (2008) v svojih člankih navaja da je za podjetje in managerje 

pomembno razumeti, katere so tiste dimenzije klime, s pomočjo katerih se da najbolj 

opisati klimo v nekem podjetju, hkrati pa največ povedati o njem. 

Za vsako organizacijo so značilne specifične organizacijske prakse in procesi, zato 

ne moramo pričakovati identičen nabor dejavnikov oziroma dimenzij organizacijske 

klime. Merjenje klime z vprašalnikom, ki izhaja iz večjega števila dimenzij, je 

vsebinsko dobra osnova za merjenje in primerjavo klime.  

Osredotočili se bomo na dvanajst dimenzij, ki jih bomo v empiričnem delu 

uporabili pri merjenju organizacijske klime. 

2.2.1 Pripadnost organizaciji 

Dimenzija odraţa, kako doţivlja posameznik svojo organizacijo v okolju. Zaposleni 

si o organizaciji kjer dela izoblikuje mnenje o varnosti zaposlitve, o ugledu, ki ga ima 

podjetje, ter o odnosu zaposlenih do podjetja. Zaposleni je pripaden organizaciji takrat, 

ko je tudi zadovoljen, zato je treba skrbeti za zadovoljstvo zaposlenih. 

Pripadnost podjetju se kaţe na treh področjih, ki se nanašajo na odnos do podjetja, 

v katerem zaposleni deluje (Armstrong 1991, 181), in sicer:  

 sprejema organizacijo kot tako in verjame v njene cilje in vrednote; 

 ţeli prispevati v dobrobit organizacije več, kot zahteva od njega delovno mesto 

(prekine dopust, dela preko rednega delovnika idr.); 

 tudi v krizni situaciji, ţeli ostati njen član. 

Zaposleni nima in ne more imeti interesa za podjetje, dokler je samo delavec, 

postati mora sodelavec, takrat čuti soodgovornost in se zaveda, da je pomemben člen 

organizacije. Interesi delojemalca in delodajalca morajo iti v isto smer. 

2.2.2 Organiziranost 

Dimenzija opredeljuje področje organiziranosti v podjetju. Ali imajo zaposleni 

predstavo o tem, kar se od njih v podjetju pričakuje, ali razumejo svoj poloţaj v 
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organizacijski shemi, ali prevzemajo odgovornost za rezultate svojega dela ter kako 

jasno so po njihovem mnenju opredeljene zadolţitve. 

2.2.3 Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev 

Pri analiziranju dimenzije poskušamo ugotoviti, ali ima organizacija izoblikovano 

poslanstvo, vizijo in cilje podjetja. Ugotavljamo, ali so cilji organizacije posameznih 

oddelkov realni in jasni ter ali jih zaposleni sprejemajo za svoje. Zastavlja se vprašanje 

ali pri zastavljenih ciljih poleg vodij sodelujejo tudi zaposleni. 

Poslanstvo določa bistvo poslovanja podjetja, obravnava temeljna prepričanja in 

vrednote ter prihodnost poslovanja tako, da loči podjetje od vseh drugih. Vizija je 

idealizirana, ţelena slika podjetja v prihodnosti. Njen namen je prikazati uresničljive 

cilje na eni strani, na drugi strani pa mora motivirati zaposlene v podjetju, da se bodo 

trudili za uresničitev ciljev (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 128–135). 

2.2.4 Strokovna usposobljenost in učenje 

V vsaki uspešni organizaciji se zavedajo, da je znanje ključni dejavnik konkurenčne 

prednosti, da so izobraţeni ter usposobljeni delavci, ki so pripravljeni razvijati svoje 

sposobnosti pomemben element, s katerim se posredno povečuje vrednost organizacije. 

V to dimenzijo se vključujejo trditve, da se zaposleni ne glede na starost, delovno dobo 

in poloţaj učijo od drugih, da so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo, da 

organizacija nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljeno delo in pri tem upošteva 

ţelje zaposlenih. Glavne prednosti usposabljanja in učenja so:  

 povečanje produktivnosti in kvalitete dela; 

 boljše in hitrejše uvajanje novih metod dela; 

 manj nestrokovnih napak; 

 manj nesreč pri delu; 

 povečanje inovativnosti in samostojnosti;  

 manjša potreba po nadzoru delavcev; 

 večje zadovoljstvo pri delu in s tem manj fluktuacije in absentizma. 

Učenje oz. izobraţevanje lahko opredelimo kot dolgotrajen in načrtovan proces 

razvijanja posameznikovih znanj, sposobnosti in navad, ki mu omogočajo vključitev v 

druţbeno ţivljenje in delo ter oblikujejo znanstveni pogled na svet. Usposabljanje pa 

pomeni proces razvijanja sposobnosti, ki jih človek potrebuje pri opravljanju nekega 

konkretnega dela v okviru določene dejavnosti. Vsako usposabljanje je povezano tudi z 

izobraţevanjem in se medsebojno dopolnjujeta. 

Učenje v organizaciji oz. učeča se organizacija postaja nujnost. Organizacija skozi 

učenje spoznava procese in stanja v okolju ter se jim prilagaja. Poleg nenehnih 

sprememb v okolju je učenje v organizaciji potrebno tudi zaradi izboljšanja sposobnosti 
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izvrševanja trenutnih nalog s ciljem, da bi se dela in naloge opravljale brez napak in 

pomanjkljivosti in pa zaradi uvajanja novincev v organizaciji. Učenje lahko poteka tudi 

drug od drugega. Posameznik se uči z opazovanjem in posnemanjem drugih ter 

spreminjanjem lastnega vedenja po vzoru in s posnemanjem vedenja od drugih (Tavčar 

2002, 219). 

2.2.5 Vodenje 

V tej kategoriji se zrcalijo odnosi med zaposlenimi in vodstvom. Zanima nas 

samostojnost in prevzemanje odgovornosti za delo ki ga opravijo, usmerjanje 

zaposlenih s strani vodje, komuniciranje med zaposlenimi in vodjo itd. 

Vodenje ljudi je ena temeljnih nalog managerjev, ki morajo vplivati na zaposlene, 

jih usmerjati in motivirati, da ustrezno opravljajo svoje naloge ter z delom in 

poslovanjem dosegajo izide ter uresničujejo cilje podjetja (Kralj 2003, 443). 

Način oz. stil vodenja podjetja ima velik vpliv na oblikovanje organizacijske klime. 

Vodstvo organizacije je običajno v rokah določenega števila ljudi in če je usklajeno, 

vsak od zaposlenih ve, kdaj in kako mora kaj storiti, torej vodenje mora biti usklajen 

proces. 

Vsak vodja ima svoj slog vodenja, zato obstajajo različni slogi. Med avtokratskim 

in participativnim je široka razseţnost moţnih slogov vodenja, izbiranje med njimi je 

odvisno tako od managerjevega pogleda na ljudi, kot tudi do okoliščin, v katerih 

vodenje poteka. Teţko bi presodili, kateri slog je boljši, kajti vse je odvisno od situacije, 

zato največkrat lahko govorimo o situacijsko pogojenih načinih vodenja, to pomeni da 

pri oblikovanju organizacije pustimo toliko prostora, da je mogoča izbira različnih oblik 

vodenja, glede na stanje v okolju. Za vsako podjetje veljajo neke specifične značilnosti, 

med katere spadajo predvsem kompleksnost, razvita delitev dela, koordinacija 

aktivnosti in funkcij ter jasno definiranje vloge. Vse te značilnosti pa vsekakor vplivajo 

na naravo vodenja v podjetju. Vsak vodja uporablja svoj slog vodenja, za katerega meni 

da je najboljši. Vsekakor pa je uspešno vodenje tisto, s katerim vodja dosega ali celo 

presega zastavljene cilje v podjetja. Vodstvo mora postati podjetnik v pravem pomenu 

besede, v smislu vodenja in prave inovativne organizacije (Tavčar 2002, 219).  

Usklajenost vodenja povzroča ugodno socialno klimo in s tem zadovoljstvo med 

zaposlenimi, slaba usklajenost med vodilnimi v podjetju pa povzroča napake med 

oddelki (delavci niso ustrezno obveščeni, večkratno ponavljanje dela, eni delajo – drugi 

ţivijo lagodno …), posledica so spori in slaba klima. 

2.2.6 Notranji odnosi 

Pogoj, da neka organizacija dobro deluje je koordinirano delo večjega števila 

zaposlenih. Ko poizkuša skupina zaposlenih uresničiti zadane naloge in doseči 

postavljene cilje, oblikuje določene odnose. S to dimenzijo proučujemo ali so odnosi 
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dobri, ali je delo sodelavcev cenjeno in ali obstaja zaupanje med ljudmi. Zanima nas ali 

v podjetju prevladuje sodelovanje ali gre le za tekmovalno vzdušje in je reševanje 

konfliktov res usmerjeno v doseganje skupne koristi. 

Notranji oziroma med osebni odnosi v podjetju so, glede na pomembnost za 

zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji, eni izmed najpomembnejših dejavnikov. 

Normalni notranji odnosi so odvisni od stopnje razvitosti demokracije, od delovne in 

kulturne ravni in od osebnosti posameznikov oziroma članov organizacije. Zlasti 

pomembno je ustvarjati odnose sodelovanja v organizaciji. 

Če ţelimo navezovati, razvijati in ohranjati zadovoljujoče medosebne odnose, 

moramo poznati nekaj temeljnih sposobnosti, in sicer: medsebojno poznavanje in 

zaupanje, komuniciranje, medosebno sprejemanje in potrjevanje ter konstruktivno 

reševanje konfliktov v zvezi z odnosom (Moţina 2002, 23–28). 

Zavedati se moramo, da dobri osebni odnosi nastajajo v primerno oblikovani 

delovni skupini, ob spremljanju dogajanja med sodelavci in ob razreševanju napetosti, 

ki vsakodnevno nastajajo med ljudmi. K temu lahko pripomorejo predvsem dobri vodje, 

ki so usmerjeni v ljudi, ki se vsak dan maksimalno posvečajo zaposlenim, njihovim 

teţavam in doseţkom in ne le tehničnim vprašanjem dela (Šraj 2005, 23). 

2.2.7 Razvoj kariere 

Ta dimenzija proučuje, kako so zaposleni v organizaciji zadovoljni s svojim 

dosedanjim razvojem, ali vodilni skrbijo za svoje naslednike in kako jasno so 

postavljeni cilji za napredovanje. Omogoča zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih z 

osebnim razvojem, z moţnostjo napredovanja oziroma sistemom napredovanja, ki naj bi 

omogočal, da najboljši zasedejo najboljša mesta. Pri tem ugotavljamo tudi, ali so 

kriteriji za napredovanje jasni vsem zaposlenim, ali se zaposlene vzpodbuja k 

samoinciativnosti in samostojnosti. 

Razvoj kariere zagotavlja, da so na voljo potrebna znanja. Pomaga pridobiti in 

zadrţati sposobne ljudi in jim zagotavlja osebno rast in razvoj. Pri načrtovanju kariere je 

treba uskladiti cilje organizacije in posameznika ter upoštevati pričakovanje obeh 

(Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 199–200).  

Sistematični razvoj karier omogoča določanje ključnih kompetenc posameznikov, 

ki podjetju omogočajo doseganje večje konkurenčne prednosti, zaposlenim pa 

odkrivanje ţe izraţenih sposobnosti in tistih, ki jih za doseganje ciljev še potrebujemo. 

Posebno vlogo pri načrtovanju karier imajo managerji, kajti oni zastopajo razvojno 

pot organizacije, pri posameznikih pa naj bi pomagali oblikovati njihovo kariero, hkrati 

pa skrbeti za svojo. 

Pri oblikovanju kariere naj bi organizacije upoštevale naslednje cilje (Lipičnik 

1998, 180–181): 
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 pomagati zaposlenim ugotoviti zmoţnosti in odlike za sedanje in prihodnje 

delo; 

 pribliţati in zdruţiti osebne cilje ter cilje organizacije; 

 razvijati nove smeri kariere in načrtovati vidno napredovanje v vseh smereh, ne 

samo navzgor; 

 spodbuditi zaposlene, ki v svoji karieri ţe nekaj časa ne napredujejo; 

 dati zaposlenim moţnosti, da bodo razvijali sebe in svojo kariero; 

 pridobiti vzajemne koristi za organizacijo in posameznega zaposlenega. 

Osnovno, kar lahko od načrtovane kariere pričakujeta organizacija in posameznik, 

je posameznikovo prizadevanje za uresničitev v kariernem planu začrtane poti. Vsaka 

doseţena stopnja v posamezniku zbuja ţeljo po doseganju naslednje. Za ta napredek je 

pripravljen posameznik nekaj storiti in v dobrih organizacijah je to navadno tisto, kar 

organizacija potrebuje. Vsak posameznik si ţeli napredovanja, saj le-to spremlja višja 

plača, ugled in samopotrditev. 

2.2.8 Motivacija in zavzetost 

Ta dimenzija organizacijske klime proučuje zavzetost zaposlenih za opravljanje 

svojega dela in pripravljenost posameznika na dodaten napor, kadar je to pri delu 

potrebno oziroma zahtevano. Motiviranje pomeni usmerjanje ţelj in energije k 

doseganju postavljenega cilja.  

Ugotoviti, zakaj posameznik dela in kaj ga motivira za delo je zelo teţko. Vodja, ki 

pozna mehanizme motivacije, lahko predvidi vedenje zaposlenih, ga usmerja in ustvarja 

priloţnosti, ko si zaposleni sami ţelijo delati ter učinkovito in samoinciativno opravljajo 

naloge. Kako vzpodbuditi in vzdrţati motivirano vedenje zaposlenih, je zagotovo eno 

izmed področij ravnanja s človeškimi viri, ki mu v zadnjem času pripisujejo pomembno 

vlogo pri konkurenčnosti. 

Motivacija je skupni pojem za vse notranje dejavnike, ki zdruţujejo umsko in 

fizično energijo, začenjajo in organizirajo posamezne aktivnosti, usmerjajo vodenje in 

mu določajo smer, intenzivnost in trajanje. Z ekonomskega vidika pa motivacija pomeni 

zaposlene pripraviti do tega, da si ţelijo narediti tisto, kar zahtevajo vodje od njih in da 

to tudi naredijo. Učinkovite odločitve in sprejemanje večje odgovornosti je mogoče 

pričakovati samo od izobraţenih, usposobljenih in za delo vnetih ljudi (Johanson 1999, 

55). 

Za delo motivirani posamezniki prispevajo za organizacijo številne koristi (Keenan 

1996, 35): 

 delo je opravljeno bolj kakovostno in v načrtovanih časovnih okvirih; 

 ljudje radi opravljajo svoje delo in se počutijo koristne; 



Organizacijska klima  

13 

 

 delajo zavzeto, ker hočejo sami opraviti svoje delo; 

 potreben je manjši nadzor; 

 zavest je visoka, kar ustvarja odlično delovno ozračje. 

Obstajajo številne motivacijske teorije, ki različno določajo motivacijske dejavnike. 

Vsak posameznik je edinstven ter ima svoj motivacijski model, na katerega vplivajo 

njegove potrebe, vrednote, interesi, ţelje in pričakovanja. Ne glede na to, kaj ljudi 

motivira, pa ne obstaja niti ena človekova dejavnost ali delo, ki bi jo spodbujal en sam 

dejavnik, temveč gre za kombinacijo številnih zelo zapletenih, poznanih ali nepoznanih 

dejavnikov (Lipičnik 1998, 164). 

2.2.9 Notranje komuniciranje in informiranje 

Pri tej dimenziji organizacijske klime ugotavljamo, ali je komuniciranje med 

zaposlenimi v organizaciji učinkovito, ali medsebojno komuniciranje pomaga 

zaposlenim razumeti poslovanje organizacije in spoznavati, kaj bi lahko sami doprinesli 

k večjemu uspehu organizacije. Komunikacija je sestavni in neločljivi del vodenja. Je 

ena izmed temeljnih dejavnosti človeka, ki mu omogoča razvoj in obstoj v druţbi in 

organizacijah. Zato je nujno, da so zaposleni seznanjeni z načrti, politiko in cilji 

organizacije. 

Vodstvo uspešnih podjetij se trudijo, da bi z zaposlenimi vzpostavila čim bolj 

pristen partnerski odnos in skladno s tem z njimi komunicirala o vseh vitalnih 

problemih podjetja. Teme obsegajo stanje na trgu in poloţaj v primerjavi s konkurenco, 

vizijo prihodnosti podjetja, usmeritve v posameznih segmentih poslovanja, operativne 

problematike, kjer pričakujemo največ povratnih informacij zaposlenih (Jančič 1998, 9). 

Izredno vlogo v internem komuniciranju imajo neposredni vodje. Ti bi se morali 

spustiti na komunikacijsko raven delavca in sprejeti dobre ideje in predloge svojih 

sodelavcev ter jih vgraditi v izboljšanje dela. Če vodja samo pošilja sporočila in 

navodila za delo in pri tem ne upošteva potreb, interesov in ţelja delavcev, lahko prihaja 

do napak pri delu, delavci so nezadovoljni, nimajo motivacije za delo, komunikacija z 

vodjo je pretrgana. Vodje bi morali biti dostopni za razgovore z delavci, se večkrat 

informirati o njihovih idejah, problemih s katerimi se zaposleni srečujejo pri delu, 

izvedljivosti nalog. Vodje bi morali biti sprejemljivi za dajanje pobud in predlogov za 

reševanje problemov, izboljšanje dela in poslovanja organizacije. S tem bi omogočili in 

vzdrţevali ugodno delovno klimo v svoji delovni enoti, hkrati pa dosegli spodbudno 

komunikacijsko ozračje v organizaciji. 

Eden izmed temeljnih namenov komuniciranja, poleg vplivanja, poučevanja in 

prepričevanja je obveščanje oziroma informiranje. Obveščanje ima poseben pomen pri 

uvajanju sprememb v organizaciji. Če se zaposlene pravočasno obvešča o spremembah 
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se izogne številnim problemov od načrtnega ne sprejemanja sprememb pa do napak pri 

poslovanju in nezadovoljstva zaposlenih. 

2.2.10 Odnos do kakovosti 

Kakovost danes ni več konkurenčna prednost, ampak nujnost, saj trendi v svetu in 

nekatere zakonske zahteve narekujejo vse ostrejše kakovostne in tudi ekološke kriterije. 

Ta dimenzija klime ugotavlja, ali se zaposleni zavedajo, da so pomemben člen v verigi 

doseganja kakovosti izdelkov in storitev, ali se čutijo odgovorne za kakovost svojega 

dela in če po svoji moči prispevajo k doseganju standardov kakovosti. Ugotavlja tudi, 

kako jasno ima podjetje zastavljene standarde in cilje kakovosti. 

Notranji in zunanji vidik kakovosti morata biti usklajena, kar zahteva ustrezno 

povezavo posameznih poslovnih funkcij, ki sodelujejo pri zagotavljanju kakovosti. 

Učinkovit management kakovosti lahko zagotovi zniţanje stroškov poslovanja in 

doseganje višjih prodajnih cen s kakovostnejšimi proizvodi, vse to pa omogoča znatno 

povečanje konkurenčnosti podjetja (Rusjan 1999, 267). 

Zagotavljanje kakovosti pomeni pripraviti ljudi do tega, da bolje opravljajo vse tiste 

koristne stvari, ki bi jih morali opraviti v vsakem primeru, od najvišjega vodstva do 

zadnjega delavca v podjetju. 

Kakovost proizvoda ne sme biti prepuščena naključju, temveč mora biti rezultat 

prizadevanj vseh, ki so neposredno ali posredno vključeni v poslovanje podjetja. 

Zagotavljanje kakovosti obsega vse planirane in sistematične dejavnosti, potrebne za 

pridobitev primernega zaupanja, da bo proizvod izpolnjeval predpisane zahteve. 

Prava kakovost se ukvarja samo takrat, ko vsak od nas opravlja svoje delo kot 

najbolje zna. 

2.2.11 Inovativnost in iniciativnost 

S to dimenzijo organizacijske klime ocenjujemo ozaveščenost zaposlenih o pomenu 

inovativnosti. Inovacije in inovativnosti niso samo stvar vodstva, ampak vseh 

zaposlenih v podjetju, zato naj bi predloge za izboljšanje dajali vsi. 

Drucker (1998, 37) razlaga, da je to dejanje, ki spreminja potencial stvari ali 

procesa, ki je znana ali nova stvar, vendar smo ji dali novo dodano vrednost. Pri 

inovativnosti gre lahko za druţbeni ali tehnični pojem. Glavna značilnost inovativnosti 

je v tem, da druţba ali sistem, v kateri inovativnost obstaja, dela stvari na drugačen 

način in ne na način, ki ţe obstaja. 

Majaro (1992, 6) definira inovacijo kot praktično uporabo idej, da bi bolj 

učinkovito dosegli cilje sistema. To so predvsem ideje, ki se lahko praktično uporabijo v 

procesu dodajanja vrednosti nekemu izdelku ali storitvi. 
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Inovacijska sposobnost je zmoţnost podjetja za pravočasno ustvarjanje inovacij, 

zasnovanih na poznavanju razpoloţljivih znanosti ter pretvarjanje teh inovacij v 

inovacije v obliki novih izdelkov ali storitev z lastno inovacijsko zmogljivostjo. 

Inovacij se je treba lotiti z določeno strategijo, v kateri moramo upoštevati tako 

trţenjske vidike, kot so razumevanje potreb kupcev, oglaševanje, narava konkurence 

idr., ter tudi upravljavske vidike, ki naj bi omogočili kar najboljše razvijanje in vpeljavo 

inovacij na trg. 

V podjetju se mora izoblikovati organizacijska klima, ki bo vzpodbujala 

kreativnost. Organizacije s pozitivno klimo vzpodbujajo posameznike, da njihove ideje 

lahko napredujejo, tako da jih podpirajo in opogumljajo. 

2.2.12 Nagrajevanje 

Ta dimenzija organizacijske klime ugotavlja, kakšno mnenje imajo zaposleni 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 in ciljev podjetja. 

Posebno pozornost je treba nameniti učinkom, ki jih ima sistem nagrajevanja na 

vedenje posameznikov, kot tudi organizacije. S to dimenzijo merimo, kako podjetje 

izpolnjuje pričakovanja zaposlenih glede nagrad za dobre rezultate, plač, ki naj bi bile 

vsaj enakovredne ravni plač na trţišču. 

Zupanova (2001, 7) pravi, da je najboljša nagrada uspešnim, da jim omogočimo 

uspešnost tudi v prihodnosti. Kadar govorimo o nagrajevanju uspešnosti, mislimo na 

plačo, ki poleg osnovne vključuje tudi plačila za uspešnost, nagrade in ugodnosti.  

V pravem trenutku in na ustrezen način izrečena pohvala, priznanje oz. nagrada za 

dobro opravljeno delo vsakemu zaposlenemu veliko pomeni in ga še dodatno spodbuja 

pri njegovem delu. Pohvale, priznanja in nagrade so učinkovito orodje vodenja, ker z 

njimi nagradimo takoj po doseţku, tako da je vez med nagrado in vedenjem zaposlenih 

jasna. Poleg tega so s pohvalami, priznanji in nagradami povezani razmeroma majhni 

stroški, saj običajno ne preseţejo treh odstotkov proračuna, namenjenega za plače. 

Uporaba pohval, priznanj in nagrad je odvisna od dveh glavnih dejavnikov, od kulture 

podjetja in ustvarjalnosti tistih, ki jih uporabljajo oz. oblikujejo posamezne programe. 

Moţno je uporabiti različne vrste nagrad, vendar so najbolj priljubljene denarne. 

Zaposleni se jih hitro privadijo in postanejo samoumevne. Nagrajenci za vsako 

naslednjo nagrado samodejno pričakujejo višji znesek. Moţne materialne nagrade so 

tudi računalniki, poslovni kovčki, telefoni, plačilo različnih izobraţevanj idr. 

Učinkovite pa so lahko tudi povsem nematerialne nagrade, ki zaposlenim pokaţejo, 

da podjetje ceni njihovo delo. Ustna pohvala, ki sama po sebi nič ne stane, spodbuja 

zaposlene k boljšemu delu. Še večji učinek imajo pisne pohvale ali javne pohvale za 

dobro opravljeno delo. Kljub temu da nematerialne nagrade dobro vplivajo na 
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spodbujanje in zadovoljstvo zaposlenih, dolgoročno mnogo pohval brez učinka pri plači 

ne bo naletelo na dober odziv. Zato je priporočljivo, da vse nagrade in priznanja 

sestavimo v zaokroţeno celoto s plačilnim sistemom in drugimi vrstami nagrajevanja. 

Zupanova (2001, 208–213) opozarja da moramo pri uporabi nagrad in priznanj 

paziti na več dejavnikov, če ţelimo da bodo učinkovite. Nagraditi moramo tiste doseţke 

in vedenje, ki so pomembni za uspešno poslovanje podjetja. Zgraditi moramo kulturo 

uspešnosti, v kateri bo jasno, da so glavna merila uspeha doseţki, ne pa zgolj 

prizadevanja zaposlenih. Nagrada ima največjo moč takrat, kadar odseva potrebe oz. 

ţelje nagrajenca in je osebno darilo. Vsako podjetje mora zato razviti svoj način, s 

katerim nagrajevanje poveţe s svojo kulturo, načinom dela in poslovnimi potrebami. 

2.3 Tipi organizacijske klime 

Na podlagi kombinacij dimenzij in vrednot, ki jih poudarjajo organizacije ločimo 

štiri različne tipe klime (Burton, Lauridsen in Obel 1999, 9): 

 Skupinska klima je klima, kjer je prijetno delati, vzdušje je zelo osebno, 

zaposleni v vodjih vidijo mentorje. Organizacijo ohranja zvestoba zaposlenih 

in tradicija. Predanost članov organizacije je visoka. Organizacija poudarja 

razvoj človeških virov in vlaga vanje, daje prednost timskemu delu, 

sodelovanju in iskanju konsenza. Poleg zanimanja za svoje ljudi je organizacija 

občutljiva do potrošnikov oziroma uporabnikov. 

 Razvojna klima, je dinamična, podjetna in ustvarjalna klima. Ljudje v njej radi 

tvegajo, vodje so inovatorji in tudi sami tvegajo. Organizacijo ohranja 

predanost in inovacijam. Pomembno vlogo v njej imata pripravljenost na 

spremembe in soočanje z novimi izzivi. Organizacija vzpodbuja individualno 

iniciativo in svobodo. Njeni dolgoročni načrti temeljijo na rasti in pridobivanju 

novih virov. Kriterij uspešnosti za zaposlene je razvijanje novih edinstvenih 

izdelkov in napredovanje. 

 Klima osredotočena na racionalne cilje, organizacija je osredotočena predvsem 

na cilje, vodje so trdi, proizvodno usmerjeni, zahtevni in tekmovalni. Med 

zaposlenimi je prisotna tekmovalnost. Organizacijo ohranja poudarjanje zmag, 

uspehov. Dolgoročni načrti temeljijo na tekmovanju in doseganju merljivih 

ciljev. Kriteriji uspešnosti so trţni uspeh, trţna vrednost in prodornost. 

Organizacija poudarja pomen tega, da vodi na trgu in je cenjena. 

 Klima, osredotočena na notranje procese prevladuje v organizacijah, kjer je vse 

natančno strukturirano in formalizirano. Organizacijo ohranjajo pravila. Delo 

usmerjajo in vodijo jasno opredeljeni postopki delovanja. Vodje so 

koordinatorji in organizatorji, pomembno jim je da ohranjajo dobro delujočo 
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organizacijo. Dolgoročni načrti poudarjajo ohranjanje stabilnosti, 

predvidljivost in učinkovitost. 

Tabela 2.1 Tipi organizacijske klime glede na napetost in odpor do sprememb 

Tip 

klime/dimenzija 
Skupinska Razvojna Racionalni cilj 

Notranji 

proces 

Napetost Nizka Nizka Visoka Visoka 

Odpor do 

sprememb 
Visok Nizek Nizek Visok 

Vir: Burton, Lauridsen in Obel 1999, 9. 

Glede na okoliščine in moţnosti, je lahko vsaka izmed zgoraj navedenih klim 

primerna in učinkovita, vendar ima zaradi hitrega tempa ţivljenja majhen odpor do 

sprememb prioriteto (Burton, Lauridsen in Obel 1999, 6). 

Neal, West in Patterson (2000, 4–5), ki proučujejo vpliv organizacijske klime na 

ravnanje z ljudmi pri delu trdijo da lahko ločimo dva tipa organizacijske klime: 

 Klima, ki skrbi za ugodje zaposlenih je zelo sorodna konceptu generalne 

psihološke klime, saj odraţa zaznave, ki jih imajo zaposleni o lastnosti 

organizacije in se nanašajo na medosebne odnose. Sem spadajo lastnosti, kot so 

podpora vodij, skrb za blagor zaposlenih, vključevanje pri odločanju in 

avtonomnost. 

 Klima, ki skrbi za učinkovitost nam kaţe zaznave zaposlenih, ki se nanašajo na 

tiste lastnosti organizacije, ki se cenijo z vidika doseganja ciljev; poudarjanje 

produktivnosti, skrb za stranke, trud zaposlenih. 

Oba tipa klime vplivata na uspešnost organizacije. Klima, ki skrbi za učinkovitost, 

veča produktivnost na ta način, da zaposlene motivira, da bolje delajo in tako dosegajo 

organizacijske cilje (motivacija za naloge). Klima, ki skrbi za učinkovitost, veča 

produktivnost na ta način, da zaposlene motivira, da bolje delajo in tako dosegajo 

organizacijske cilje (motivacija za naloge). Klima, ki skrbi za ugodje produktivnost 

povečuje s spodbujanjem morale in zadovoljstva pri delu. 

2.4 Proučevanje in merjenje klime 

Delovne organizacije se iz različnih razlogov odločajo za proučevanje 

organizacijske klime. Kot je bilo ţe omenjeno je organizacijska klima običajno izraz, s 

katerim ponazarjamo odnose med zaposlenimi v neki organizaciji kot tudi odnose do 

delovne organizacije. Če so ti odnosi pozitivni, se oblikuje ugodna klima, ki odraţa 

prijazno, prijateljsko vzdušje. Povsem drugače pa je, če so odnosi med zaposlenimi v 
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neki organizaciji negativni. Taki odnosi porajajo neugodno klimo, saj je delovno ozračje 

negativno, napeto, prisotni so vse pogostejši konflikti, ki vodijo v nizko produktivnost. 

Da bi lahko spremenili neugodno oziroma nezaţeleno organizacijsko klimo, jo 

moramo najprej proučiti. Kadar se ljudje obnašajo v skladu s pričakovanji in potrebami 

delovne organizacije se takšno nezaţeleno vedenje pripisuje nezaţeleni klimi. 

Proučiti klimo pomeni ugotoviti njene značilne dimenzije, vzroke za njen nastanek 

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

Organizacijske klime ni treba iskati, ker ta vedno je. Tudi ni treba ugotavljati, katere 

dimenzije klime so prisotne in katere ne, kajti vedno so prisotne vse, vprašanje je le, 

katere nas zanimajo. Torej, preden začnemo proučevati klimo, moramo razmisliti o 

njenih dimenzijah, ki povzročajo določeno vedenje ljudi (Lipičnik 1998, 75). 

Podjetja s proučevanjem in z merjenjem organizacijske klime pridobijo mnenje 

zaposlenih o njihovem delu, o pogojih dela ter o sami organizaciji. Prav tako vodstvo 

pridobi informacije o tem, kako izpolnjuje pričakovanja zaposlenih, ter ugotovi, kaj bi 

bilo treba spremeniti in kje. Spremljanje organizacijske klime je počasen in zahteven 

postopek, ki prvotno zahteva ugotavljanje, kakšna klima v podjetju obstaja in kakšno 

klimo bi bilo treba ustvariti. Meritve je treba izvajati periodično, saj samo enkratna 

meritev pove malo, pokaţe le obstoječe stanje. 

Za ugotavljanje organizacijske klime je najprimerneje, če uporabljamo vprašalnike, 

v katerih so trditve, vprašani pa izraţa svoje doţivljanje tako, da označi stopnjo 

strinjanja z navedeno trditvijo. Dobljene rezultate ustrezno analiziramo. 

Organizacijsko klimo ugotavljamo predvsem zato, da bi ugotovitve uporabili pri 

povečanju organizacijske učinkovitosti. Ali drugače: zanima nas kako vedenje ljudi 

vpliva na uspešnost organizacije (Lipičnik 1998, 77–78). 

Raziskovanje organizacijske klime omogoča managementu v pogled, v mnenje 

oziroma prepričanje različnih skupin zaposlenih o njihovem delu, delovnem okolju in 

pogojih dela ter o sami zdruţbi. Rezultati meritve so prikazani po skupinah zaposlenih 

glede na hierarhični nivo zaposlenih, glede na starost, spol, staţ zaposlenih v zdruţbi ter 

stopnjo izobrazbe in omogočajo ugotavljanje razlik v percepciji med naštetimi 

skupinami. S pomočjo merjenja klime management pridobi povratno informacijo, kako 

dobro zdruţba izpolnjuje potrebe in pričakovanja zaposlenih, ugotovi, kaj je treba 

spremeniti in kje, ter pripravi akcijski načrt za realizacijo sprememb.  

Lipičnik (1998, 76) poudarja, da je človeško doţivljanje in vedenje rezultat 

usklajenega delovanja posameznika in situacije. Vedenje je odvisno od posameznikove 

zaznave in doţivljanja situacije. Torej je doţivljanje situacije osnovna postavka pri 

preučevanju klime v konkretni zdruţbi.  

Trije glavni načini merjenja organizacijske klime so: neformalni opisi, sistematično 

zbrana opaţanja ljudi znotraj organizacije, ugotavljanje klime z vprašalniki. Neformalni 

opisi vsebujejo osebne sodbe o delovanju in o reakcijah zaposlenih te organizacije. 
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Podatki so dobljeni na osnovi opazovanj, zapiskov, okroţnic in so zelo subjektivne 

narave, kljub temu pa ponujajo osnovno informacijo oziroma občutek za klimo v 

organizaciji. Druga vrsta podatkov so sistematično zbrana opaţanja ljudi znotraj 

organizacije. Vsak posameznik organizacijsko klimo dojema na svoj način, ki je 

odvisen od preteklih izkušenj, od okolja, iz katerega izhaja, in njegovega načina 

doţivljanja. Tu je pomemben predvsem način, kako posameznik zaznava organizacijo in 

vlogo, ki jo igra v njej. Tudi ti podatki so precej subjektivni. Ugotavljanje 

organizacijske klime je na podlagi lastnega doţivljanja situacije lahko precej 

nezanesljivo, zato je najprimerneje, če ugotavljamo klimo z vprašalniki, v katerih so 

trditve, vprašani pa izraţajo svoje doţivljanje tako, da označi stopnjo strinjanja z 

navedeno trditvijo. Dobljene rezultate je treba analizirati in tako lahko pridemo do 

ustreznih sklepov. Pri preučevanju klime z vprašalniki moramo sistematično upoštevati 

določene korake. V nadaljevanju bomo povzeli korake preučevanj organizacijske klime 

po Lipičniku (1994, 235). 

Preučevanje klime tako vključuje naslednje faze: 

 Pripravljalna dela vključujejo ugotavljanje smiselnosti in potrebnosti 

preučevanja organizacijske klime, načine financiranja, sodelovanje ljudi, način 

zbiranja podatkov itd. Prva faza vključuje tudi ugotavljanje tehničnih vidikov 

preučevanja klime.  

 Pri sestavi vprašalnika najprej raziščemo, katere so dimenzije klime, ki jih 

bomo uporabili pri preučevanju klime in sestavljanju vprašalnika oziroma 

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

trditvi ponudimo moţnost za odgovor, ki izraţajo strinjanje ali ne-strinjanje s 

trditvijo.  

 Zbiranje odgovorov je naslednja faza, v kateri ljudje vpisujejo odgovore na 

trditve lede na zahtevana navodila. To je tehnično nezahtevna naloga. Pogosto 

pa 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. Ţe 

enodimenzionalna analiza nam da osnoven občutek za klimo. Dobra analiza 

odgovorov je v veliko pomoč pri interpretaciji rezultatov.  

 Predstavitev rezultatov je naslednja faza, kjer moramo biti izredno previdni, saj 

so rezultati preučevanja klime lahko precej drugačni od pričakovanj naročnika 

raziskave. To lahko pomeni, da je naročnik situacijo doţivljal povsem drugače 

kot večina v zdruţbi ali pa se klimi še ni prilagodil ali pa tega zavestno noče. Z 
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merjenjem klime ugotavljamo vzroke in posledice vedenja ljudi v zdruţbi. Iz 

ugotavljanja klime in ciljev zdruţbe je treba presoditi, ali je način doţivljanja 

in reagiranja zaposlenih ustrezen za doseganje ciljev, ali so neustrezni cilji in 

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

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

 Končni rezultat preučevanja klime je načrtovanje akcij za izboljšanje 

organizacijske klime. 

2.5 Vpliv organizacijske klime na učinkovitost podjetja 

Klima je skupno ime za način vedenja ljudi in zaznavanje medsebojnih odnosov, ki 

ima zaznavno posledico – slab ali dober rezultat. Posameznik se klimi v organizaciji 

prilagaja, kar je koristno, če se človek prilagaja tisti klimi, ki mu omogoča boljše 

ţivljenje, boljšo prihodnost. Lahko pa je ta prilagodljivost klimi tudi škodljiva, če gre za 

klimo, ki škoduje človeku. V takšnih primerih se pojavljajo upravičene ţelje po 

spreminjanju klime (Lipičnik 1998, 73–74). 

Za organizacije so merilo uspešnosti doseţeni storilnostni cilji. Socialno-emotivne 

cilje organizacija doseţe, ko uspe uresničiti pomembne motivacijske cilje svojih članov. 

Zaposleni ocenjujejo svoja podjetja glede na to, v kolikšni meri so njihove potrebe in 

notranja stremljenja skladna s tem, kar podjetje je in kar počenja. Če se uresničijo 

njihovi osebni cilji, je njihova stopnja zadovoljstva in s tem pripadnost višja, to pa 

povečuje njihovo učinkovitost pri delu. 

Raziskave organizacijske klime so pogosto uporabljen instrument in so največkrat 

povezane z ugotavljanjem stopnje zadovoljstva zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih 

obravnava različne vidike dela, kot so: varnost zaposlitve, višina plače in drugih 

denarnih nagrad, odnosi med sodelavci in drugo. 

Dandanes se mora management v podjetju odzivati na področje managementa 

človeških virov kot enega ključnih dejavnikov, da bi dosegli učinkovitost in 

konkurenčnost poslovanja. Vse aktivnosti managementa človeških virov, kot so 

izobraţevanje in razvoj zaposlenih, nagrajevanje, ocenjevanje dela in rezultatov, 

neposredno vplivajo na motivacijo zaposlenih. Učinkovito je ocenjevanje dela 

zaposlenih. 

»Ocenjevanje dela zaposlenih lahko opredelimo kot proces ugotavljanja kakovosti 

in količine opravljenega dela z namenom, da bi sprejeli čim bolj objektivne kadrovske 

odločitve.« (Traven 1998, 27) 

Spremljanje delovne uspešnosti in ocenjevanje dela zaposlenih nam zagotavlja 

vrsto koristnih podatkov, na podlagi katerih lahko predlagamo in oblikujemo različne 

razvojne ukrepe. Mislimo predvsem na ukrepe, s pomočjo katerih lahko povratno 

vplivamo na povečanje delovne uspešnosti posameznika. Naj navedem nekaj primerov: 
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 ustrezno nagrajevanje, 

 izobraţevanje in izpopolnjevanje, 

 moţnost napredovanja, 

 z razvojem osebnosti povezani ukrepi in dejavnosti, 

 ukrepi, povezani z organizacijskim razvojem. 

Ocenjevanje delovne uspešnosti temelji na ustreznih merilih. Izvajamo ga s 

pomočjo ustreznih instrumentov. Eden izmed teh je merjenje zadovoljstva zaposlenih 

pri delu (Moţina 1998, 50). 

Rezultati aktivnosti ocenjevanja dela kaţejo, da lahko s primernim oblikovanjem 

dela povečamo motivacijo delavcev za delo, kar po eni strani izboljšuje delovne 

rezultate, po drugi pa povečuje zadovoljstvo delavcev. Potreben je celovit pristop, ki 

posega v klimo podjetja, v proces vodenja in razvoja sodelavcev ter upošteva 

osredotočenje na strateške cilje in uresničevanje vizije, če ţelimo doseči visoko 

produktivnost. 

Vodstva organizacij lahko računajo na nadpovprečne delovne rezultate in na 

zadovoljne delavce predvsem s sodelovanjem vseh pri oblikovanju ciljev in iz njih 

izhajajočih nalog. 

»Šola medosebnih odnosov (Etzioni 1964) izhaja iz predpostavke, da bo 

najučinkovitejša organizacija z dobrimi medosebnimi razmerji. Avtorji te šole 

ugotavljajo, da delavci ne morejo biti srečni v hladni, formalni in racionalni atmosferi 

znanstvene organizacije dela.« (Florjančič, Bernik in Novak 2004, 143) 

Kritika tega pravi, da to ni točno, saj so trdna organizacija in točno določene 

obveznosti nujni elementi sodobne organizacije. Nadaljuje s tem, da si organizacije ni 

mogoče zamisliti kot skladno enotnost interesov, niti kot področje poenotenja interesov, 

temveč kot široko polje borbe in tekmovanja pri določanju širših ciljev. Mehanizem 

trţne druţbe je sistem razmerij, ki upošteva interese celotne organizacije (Florjančič, 

Bernik in Novak 2004, 145). 

Da bi management organizacije dosegal cilje organizacije, ki jih lahko izrazimo z 

različnimi ekonomskimi in drugimi kategorijami, mora zagotavljati aktivnosti na 

naslednjih področjih: 

 nuditi sodelovanje zaposlenih pri postavljanju ciljev; 

 izdelati postopke nagrajevanja zaposlenih; 

 nuditi učinkovit sistem komuniciranja;  

 omogočati programe izobraţevanja in razvoja zaposlenih; 

 prilagajanje zakonskim določilom v zvezi z delovnimi merili. 



Organizacijska klima 

22 

 

2.6 Problemi pri razumevanju in preučevanju organizacijske klime 

Pri preučevanju in razlagi pojma organizacijska klima se pojavljajo številni 

problemi, ki oteţujejo njeno razumevanje. Kljub pomembnosti organizacijske klime ni 

enotnega poimenovanja in razumevanja organizacijske klime. Nekateri avtorji enačijo 

pojma, kot sta organizacijske klima in organizacijska kultura. Ta dva pojma moramo 

razlikovati, zato v nadaljevanju sledi opredelitev obeh. Ne poznamo natančnih relacij, 

kako posamezen element vpliva na klimo. Relacije, kot so klima v zdruţbi, zadovoljstvo 

zaposlenih, kultura in ravnanje z ljudmi pri delu, niso jasne. Mnenja raziskovalcev o 

vzrokih in posledicah klime so deljena, zato je zelo teţko podati predloge za izboljšanje 

klime. Pojem organizacijske klime temelji na predpostavki, da imajo posamezniki na 

isti hierarhični ravni enako zaznavanje klime. Razlike v odgovorih na isto vprašanje pa 

kaţejo na razlike v zaznavanju klime med oddelki ali zaposlenimi v posameznih 

funkcijah in seveda tudi med posamezniki, ki izhajajo iz različnih lastnih motivov in 

občutkov. Teoretično bi lahko rekli, da je moţno toliko klim, kolikor je zaposlenih v 

zdruţbi. Največji problem pri preučevanju pa je definiranje dimenzij klime. 

Organizacijska klima je splošen pojem, ki se nanaša na skupino dimenzij. Dimenzij 

klim je veliko in so zelo raznolike, zato je teţko določiti ostre meje med dimenzijami. 

Pojavlja pa se tudi problem števila dimenzij klime, ki bi bilo najbolj idealno za 

preučevanje in raziskovanje klime (Fey in Beamish 2001, 857). Zelo pomembna sta 

kompleksnost in obseţnost meritev klime v zdruţbi. Samo enkratna meritev 

organizacijske klime pove malo, če ni zagotovljene spremljave v zaporednih časovnih 

enotah. Ker se mnenje posameznikov oblikuje skladno z občutki, z okoliščinami v 

danem trenutku, ko anketo izpolnjujejo, pokaţe enkratna meritev klime le posnetek 

stanja klime. Izboljšave in spremembe klime v organizaciji lahko ugotovimo le s 

periodičnim merjenjem klime, kar je pogojeno z velikimi stroški. To je razlog, da se 

številna zlasti manjša podjetja ne odločijo za preučevanje in ugotavljanje klime v 

svojem podjetju. Poleg tega številni strokovnjaki menijo, da morajo zdruţbe ubrati pot 

maksimalnih doseţkov. To pomeni, da klima in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji 

nista pomembna in ju ni smiselno preučevati. To pa še nadalje upočasnjuje raziskave in 

preučevanja na področju organizacijske klime (Širnik 2002, 33). 

2.7 Prednosti dobre organizacijske klime 

Človek preţivi velik del ţivljenja na delovnem mestu v določeni organizaciji, zato 

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

Posledica 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 odraţa tudi v razmerju s strankami (Lipovec 1987, 302). 
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Rozman (2000, 68) razlaga, da je delovno vzdušje 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 

teţave in ustvarjati boljše rezultate pri delu. 

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

narašča število novih zamisli in idej za izboljšavo poslovnih procesov. Zmanjšujejo se 

negativni dejavniki, med katere lahko štejemo deleţ reklamacij, neustrezno proizvodnjo, 

bolniške odsotnosti, napake pri delu itd.. Zadovoljni zaposleni so predpogoj za rast 

produktivnostjo. 

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 dosegli boljše rezultate, njihova storilnost bo višja. 

Podjetju to prinaša ugled, ki se kaţe v pozitivnem poslovanju in dobičku.  

2.8 Povzetek ugotovitev 

V poglavju o organizacijski klimi smo povzeli različne opredelitve številnih 

avtorjev (Musek Lešnik 2008; Lipičnik 1998; Forehand in Glimer v Konrad 1987; 

Schneider 1990; Neal, West in Patterson 2000; Mihalič 2008b), ki vsak na svoj način 

razlaga organizacijsko klimo, vendar s skupnimi ugotovitvami. V najbolj posplošenem 

smislu nam klima v osnovi predstavlja organizacijsko razpoloţenje, ki pa se odraţa v 

načinu delovanja organizacije, v splošnem vzdušju, v načinu vedenja posameznikov v 

organizaciji idr. Razpoloţenje ne vpliva zgolj na potek procesov, delovanje 

posameznikov in izvajanje postopkov, temveč tudi na kazalnike uspehov. Je relativno 

trajen pojav v organizaciji, ki označuje mnoţico lastnosti podjetja, ki jih lahko 

preučujemo z različnimi dimenzijami, zaposleni jih lahko opišejo, kar pomeni da se jih 

zavedajo. Dimenzije so tisti faktorji, ki klimo oblikujejo (Lipičnik 1998). 

Najpomembnejše, ki jih bomo kasneje uporabili so: organiziranost, pripadnost 

organizaciji, poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, strokovna usposobljenost in 

učenje, vodenje, notranji odnosi, razvoj kariere, motivacija in zavzetost, notranje 

komuniciranje in informiranje, odnos do kakovosti, inovativnost in iniciativnost ter 

nagrajevanje.  

Na podlagi kombinacij dimenzij in vrednot ločimo štiri dimenzije klime (Burton, 

Lauridsen in Obel 1999): skupinska klima, razvojna klima, klima osredotočena na 

racionalne cilje in klima osredotočena na notranje procese.  

S pojmom organizacijske klime opredeljujemo tiste značilnosti, po katerih se 

organizacija loči od drugih in ki vplivajo na vedenje ljudi v njej. Klima je tisto na kar 

reagiramo. 
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Osnovna funkcija organizacijske klime je celostni razvoj in usmerjanje celotnega 

poslovnega sistema ter vseh njegovih članov v ţeleno smer, torej zagotavljanje pogojev 

za ţeleni razvoj organizacije in vseh zaposlenih.  

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

narašča število novih zamisli in idej za izboljšavo poslovnih procesov. Zmanjšujejo se 

negativni dejavniki, med katere lahko štejemo deleţ reklamacij, neustrezno proizvodnjo, 

bolniške odsotnosti, napake pri delu itd. Zadovoljni zaposleni so predpogoj za rast 

produktivnostjo. 

Predpogoj za uspešno opravljanje organizacijske klime je poznavanje stanja in 

redno spremljanje v poslovnem sistemu, ki ga izvajamo z rednimi meritvami. Odločitev 

vodstva za izvedbo merjenja klime sporoča zaposlenim, da sta vsak posameznik in 

njegovo mnenje pomembna za organizacijo. 

Vodstvo s proučevanjem in z merjenjem klime pridobi mnenje zaposlenih o 

njihovem delu in o pogojih dela ter o organizaciji, pa tudi informacije o tem, kako 

vodstvo izpolnjuje pričakovanja zaposlenih. Vodstvo ugotovi, kaj bi bilo treba 

spremeniti in kako, da bo podjetje uspešno in zaposleni zadovoljni. 
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3 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU 

3.1 Opredelitev zadovoljstva zaposlenih pri delu 

Sposobni ljudje z znanjem so največja prednost podjetja. Sposobni, usposobljeni in 

visoko motivirani zaposleni predstavljajo za podjetje vir konkurenčne prednosti. 

Pripadnost se zmanjša še so zaposleni nezadovoljni, če ne vidijo moţnost sprememb, 

poleg tega pa imajo še niţjo plačo in ugodnosti dela kot se jim ponuja na trgu. 

Podjetje teţko najde sposobne zaposlene, prav tako jih teţko zadrţi. Tudi zaposleni 

v katere podjetje vlaga, lahko odidejo. S seboj vzamejo znanje, informacije, pa tudi 

posel in poslovne partnerje. Zato si morajo podjetja zvestobo in pripadnost zaposlenih 

zasluţiti. Pomembno je da zaposleni najdejo svoj smisel in jim uspe zadovoljiti svoje 

potrebe in ţelje. Zaposleni ki se veselijo prihoda na delo in so ponosni da delajo v 

svojem podjetju, bodo tudi v času poslovnih teţav stali podjetju ob strani in mu 

pomagali, s tem bo podjetje pridobilo ogled okolja (Zupan 2001, 40) 

Vsak zaposlen naj bi vedel, kaj je njegov doprinos podjetju, zakaj naj bi to počel 

oziroma kakšno korist ima od tega in kako svoje delo najbolje opraviti. Če pozna 

odgovore na ta vprašanja in ima tudi vso podporo za uresničevanje pričakovanega, 

sklepamo, da bo zadovoljen. Na smisel zagotavljanja zadovoljstva zaposlenih lahko 

gledamo z vidika managementa in z vidika zaposlenih. Z vidika managementa gre za 

ustvarjanje konkurenčne prednosti s pomočjo človeškega kapitala, z vidika zaposlenih 

pa gre za lasten razvoj in kvaliteto delovnega ţivljenja. 

V literaturi lahko zasledimo več definicij zadovoljstva zaposlenih. V nadaljevanju 

je predstavljenih le nekaj: 

 Zadovoljstvo zaposlenih je prijetna oziroma pozitivna čustvena reakcija na 

posameznikovo doţivljanje dela. Gre za notranje dojemanje, na katerega 

vplivajo številni osebni dejavniki. Odvisno je od tega, kako posameznik 

zaznava trenutne razmere in jih primerja s svojimi vrednotami, predvsem je 

dojemanje zadovoljstva odvisno od tega, kaj je posamezniku pomembno in kaj 

pričakuje, še posebej če bo ta razlika največja pri tistem, kar je zanj 

najpomembnejše (Zupan 2001, 104). 

 Zadovoljstvo zaposlenih je ţeleno ali pozitivno emocionalno stanje, ki je 

rezultat posameznikove ocene dela ali doţivljanja in izkušenj pri delu. Pri 

zadovoljstvu gre za individualno afektivno reakcijo na delovno okolje, pri 

klimi pa za skupno sliko organizacijskega okolja zaposlenih. Zadovoljstvo 

zaposlenih spada k naravnanosti do dela (Kunšek 2003, 20). 

 Zadovoljstvo pri delu lahko definiramo kot vsoto vseh pozitivnih in negativnih 

stališč zaposlenega, ki se nanašajo na njegovo plačo, delovne pogoje, ugled 

dela, moţnost odločanja, samostojnost, stopnjo uspeha, ki ga vzdrţuje in 
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nagrade prejete za ta uspeh, doseţen socialni status v odnosu z delom in odnos 

s sodelavci in vodstvom (Ebru 1995). 

 Zaposleni so zadovoljni, če so izpolnjena njihova pričakovanja. Stopnja 

zadovoljstva je tem večja, čim pomembnejše je izpolnjeno pričakovanje za 

zaposlenega (Lipičnik 1996, 23). 

 Zadovoljstvo pri delu je prijeten občutek, ki ga posameznik zaznava na temelju 

izpolnitve njegovih pričakovanj, ki so povezana z delom. Poznamo tri vidike 

zadovoljstva pri delu, in sicer vidik vrednosti (tisto, kar si posameznik zavestno 

ali podzavestno prizadeva doseči), vidik pomembnosti (pomen posameznih 

vrednosti za zaposlenega), ter vidik zaznavanja (kako posameznik zaznava 

trenutne razmere in jih primerja s svojimi vrednotami; posameznikove zaznave 

pa niso vedno natančen odsev resničnosti, zato lahko zaposleni enako stanje 

različno zaznavajo) (Traven 1998, 131–132). 

 Zadovoljstvo zaposlenih z delom je skupek pozitivnih in negativnih občutkov, 

ki jih ljudje doţivljajo pri delu. Zadovoljstvo prinese zadovoljitev potrebe, 

doseganje zastavljenih ciljev, lahko pa preprosto tudi delo samo. Kot 

opredelitev zadovoljstva bi lahko dejali, da je to zadovoljno oziroma pozitivno 

emocionalno stanje, ki je posledica ocene lastnih izkušenj (Moţina 2001, 4). 

 Zadovoljstvo pri delu je rezultat primerjave pričakovanj, ki jih ima posameznik 

glede dela in značilnostmi, ki mu jih njegovo delo ponuja. Izraz zadovoljstvo 

pri delu se nanaša na mnenje in občutke posameznikov do dela na njihovih 

delovnih mestih. Zadovoljstvo pri delu je posledica pozitivnih naklonjenih 

občutenj pri delu, medtem ko je nezadovoljstvo pri delu posledica negativnih 

nenaklonjenih občutenj pri delu (Armstrong 1991, 164). 

 Zadovoljstvo zaposlenih pojasnjuje tudi teorija pravičnosti, ki pravi, da 

posameznik primerja svoje razmerje prejemkov za opravljeno delo in vloţkov 

v delo z razmerjem prejemkov in vloţkov drugih oseb, s katerimi se primerja. 

Zaposleni pri izbiri osebe za primerjavo upošteva predvsem raven plače, 

stopnjo izobrazbe in dolţino delovne dobe. Če posameznik opazi, da je 

njegovo razmerje enako razmerju drugih, ga prevzame občutek zadovoljstva. 

Če pa razmerja niso enaka, se mu zdi to nepravično, ker se zaveda da je 

nagrajen premalo za svoje delo. Ko zaposleni občuti nepravičnost, si jo 

prizadeva zmanjšati na različne načine: izkrivi resničnost o svojih sposobnostih 

in jih preceni, izkrivi resničnost o delu drugih, poveča ali zmanjša svoje vloţke 

ali zapusti delodajalca (Traven 1998, 126). 
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3.2 Pomembnost zadovoljstva zaposlenih za uspešnost podjetja 

Med uspešnostjo podjetja in zadovoljstvom zaposlenih gre v vsakem primeru za 

pozitivno povezanost. Uspešnost kakršnekoli organizacije je v glavnem odvisna od 

smotrnega usklajevanja in razvijanja kadrovskih, finančnih, trţnih in tehnoloških virov. 

Različne raziskave kaţejo, da na rezultate podjetja močno vpliva zadovoljstvo 

kupcev, ki pa ga ni mogoče doseči brez zadovoljstva zaposlenih (Majcen 2001, 64). Za 

dolgoročno uspešnost podjetja torej niso ključni le zadovoljni lastniki, temveč tudi 

zadovoljni kupci, zaposleni in drugi, ki so na kakršen koli način povezani s podjetjem. 

Zato so v mnogih podjetjih sprejeli model uravnoteţenih kazalnikov uspešnosti, ki pri 

merjenju uspešnosti podjetja, poleg finančnih kazalnikov, upošteva še tri dodatne 

vidike. To so vidik strank (zadovoljstvo strank), vidik notranjih poslovnih procesov 

(nenehno izboljševanje) ter vidik učenja in rasti (zadovoljstvo zaposlenih in izraba) 

Največji potenciali so skriti v ljudeh, čeprav vsak vir posebej prispeva k uspehu 

organizacije. Pomembnost zadovoljstva pri delu lahko vidimo, ko opazujemo 

zaposlenega glede pripadnosti podjetju. To pomeni, da ima interes postati in ostati član 

oziroma zaposlen v tem podjetju. Odločitev glede pripadnosti je odvisna od 

posameznikove prisotnosti pri delu in dolţine delovnega dne. V tem smislu, 

zadovoljstvo pri delu vpliva na izostajanje od dela in na nereden prihod na delo. V 

splošnem, imajo zadovoljni zaposleni, višjo stopnjo prihoda na delo, pri njih je manjša 

moţnost nepojasnjenih izostankov od dela, kot pri nezadovoljnih delavcih. Zadovoljstvo 

pri delu lahko tudi vpliva na spremembo delovnega mesta in tudi na odločitve glede 

prenehanja delovnega razmerja z določeno organizacijo. Nezadovoljni delavci bodo prej 

pustili svojo sluţbo kot zadovoljni. 

Drugi kazalnik se nanaša glede na vloţen trud in delo. Za doseganje visoko 

zastavljenih delovnih ciljev je potrebnega veliko truda. Vsi zaposleni seveda ne 

izpolnjujejo tako visokih pričakovanj. Stockova (2001, 75 in 156) navaja nekaj 

pomembnih ugotovitev o pomembnosti zadovoljstva zaposlenih za organizacijo: 

 zadovoljstvo zaposlenih vpliva na kvaliteto ponudbe podjetja; 

 kvaliteta ponudbe in interakcijsko vedenje podjetja vplivata na zadovoljstvo 

kupcev; 

 na zadovoljstvo odjemalcev in s tem neposredno na trţni uspeh podjetja vpliva 

zadovoljstvo zaposlenih; 

 empatija zaposlenih ima pozitiven moderiran učinek in kolikor večja je, toliko 

večja je odvisnost med zadovoljstvom zaposlenih in zadovoljstvom 

odjemalcev; 

 vpliv zadovoljstva zaposlenih na zadovoljstvo odjemalcev je večji, čim večje je 

zaupanje odjemalca ponudniku, če imamo opraviti z visoko cenovno elastičnim 

povpraševanjem ali čim pomembnejša je za odjemalca storitev; 
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 zadovoljstvo zaposlenih vpliva močneje na zadovoljstvo odjemalcev, čim 

pogostejše so interakcije in poslovni stiki med zaposlenimi in odjemalci; 

 vpliv zadovoljstva zaposlenih na zadovoljstvo odjemalcev je toliko večji, 

kolikor večja je občutljivost inovacije in integracije storitev z odjemalcem. 

Slika 3.1 Pomembnost zadovoljstva zaposlenih pri delu 

 

Vir: Stock 2001, 71. 

3.3 Vloga in pomen pripadnosti zaposlenih 

Pripadnost in lojalnost zaposlenih je veliko teţje doseči kot pa njihovo zadovoljstvo 

pri delu. Eden izmed glavnih vzrokov zato je, da je interes za doseganje zadovoljstva 

dvostranski, za doseganje lojalnosti pa enostranski. Za zadovoljstvo zaposlenega se 

namreč prizadevata tako delojemalec kot delodajalec, medtem ko se za pripadnost 

prizadeva večinoma delodajalec. Posameznik namreč nikoli ne razmišlja o tem, kako bi 

bil bolj lojalen organizaciji, timu ali vodji, temveč se ta pripadnost ali lojalnost razvije 

bolj ali manj sama po sebi na osnovi zadovoljstva, lahko pa da se tudi ne razvije. Če se 

zaposlene neposredno spodbuja k pripadnosti in lojalnosti, se povzroči ravno nasprotni 

učinek. 

Zaposleni pri delu je lahko zadovoljen in pri tem ni lojalen in ne čuti pripadnosti. 

Zadovoljen zaposlen bo lahko dosegal uspešnost in učinkovitost, vendar če ni ob tem 

lojalen in pripaden je delodajalec na dokaj nezanesljivem terenu. Če gledamo uspešnost 

in učinkovitost pri delu v oţjem pomenu, torej zgolj kot na visoko stopnjo kvalitete in 

kvantitete opravljenih del, potem lahko pri lojalnem oziroma pripadnem posamezniku 

ob tem pričakujemo tudi dolgoročnejše sodelovanje, višjo stopnjo zanesljivosti v kriznih 

trenutkih, bolj skrbno varovanje poslovnih skrivnosti in odločnejše zagovarjanje 
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kolektivnih interesov kot pri posameznikih, ki niso lojalni in pripadni (Mihalič 2008a, 

6). 

Lojalnost in pripadnost zaposlenih lahko ustvarimo le preko njihovega 

zadovoljstva. Zato je treba za ustvarjanje in povečevanje lojalnosti in pripadnosti 

poskrbeti tako, da se skrbi za zagotavljanje in povečevanje zadovoljstva zaposlenih. V 

večini bodo zadovoljni zaposleni postali lojalni, v primerih ko se to ne bo zgodilo, pa 

zgolj zadovoljstvo ne bo dovolj, kajti z poskusi da bi nelojalnega zaposlenega skušali 

spreobrniti sproţijo ravno obratno reakcijo, zaposleni postane nezadovoljen. 

3.4 Pomembnost zadovoljstva zaposlenih in storitvena veriga dobička 

3.4.1 Zadovoljstvo kot element uspešnosti v storitveni verigi dobička 

Znan model storitvene verige dobička, so v okviru dolgoletnih reprezentativnih 

raziskav razvili profesorji harvardske poslovne šole: Heskett, Sasser in Schlesinger. V 

tem modelu, ki pojasnjuje logično vzročno-posledično zaporedje dejavnikov, ki vplivajo 

na uspešnost poslovanja organizacije, imata pomembno vlogo zadovoljstvo zaposlenih 

in odjemalcev. Avtorji so ugotovili, da obstaja med zadovoljstvom in lojalnostjo 

pozitivna korelacija. Zadovoljstvo zaposlenih ugodno vpliva na pripadnost zaposlenih, 

zadovoljstvo odjemalcev pa povečuje njihovo zvestobo. Višja stopnja lojalnosti 

odjemalcev vodi k večji uspešnosti organizacije.  

Iz modela storitvene verige dobička je razvidno, da morajo organizacije, pri iskanju 

konkurenčnih prednosti vključevati v ponudbo vse več storitvenih sestavin. Predvsem je 

poudarek na t. i. »mehkih« sestavinah storitev, kot so npr. strokovnost, hitra odzivnost, 

prijaznost, ustreţljivost in empatija, ki so lahko elementi diferenciacije organizacij in 

dejavniki povečevanja zaznane vrednosti pri odjemalcih. Teţnjo k večjemu upoštevanju 

teh sestavin kaţejo tudi različne raziskave, ki ugotavljajo, da kakovost ponudbe, zlasti 

pa kakovost storitvenih sestavin v organizacijah vse bolj vplivata na zadovoljstvo 

odjemalcev. 

V podjetju ne smemo zanemarjati ključnega pomena usmerjenosti k zaposlenim na 

eni strani in k odjemalcem na drugi, ter harmoniziranja njihovih potreb in pričakovanj z 

vizijo, s poslanstvom in temeljnimi cilji ter strategijami organizacije. Zadovoljne in 

zveste zaposlene in odjemalce lahko organizacija »naredi« le, če jim nenehno nudi 

izdelke/storitve, ki presegajo njihova dejanska pričakovanja. Koncept zadovoljstva je za 

večino avtorjev zajet v t. i. diskonfirmacijski paradigmi kot »afektivni rezultat 

primerjave ali diskonfirmacije zaznanega s pričakovanim v zvezi z neko izkušnjo« 

(Poesz in von Grumbkow 1988) oziroma kot specifičen, minljiv, emocionalni odziv 
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posameznikov (kupcev, uporabnikov, zaposlenih, dobaviteljev itd.) na izkušnjo z nekim 

izdelkom
1
 v primerjavi s pričakovanji (Snoj in Gabrijan 2002).  

Po Oliverju (1997, 3) je zadovoljstvo odziv odjemalcev
2
 na izpolnitev ţelje oziroma 

sodba, ali je izdelek (ali njegova lastnost) dosegel zadovoljivo stopnjo izpolnitve. 

Zadovoljstvo je subjektiven koncept, lasten posamezniku oziroma specifičen zanj. 

Pri oblikovanju zadovoljstva sta najpomembnejša vplivna dejavnika pričakovanje in 

sama zaznava dostave in delovanja izdelka. Po Olsonu in Doverju (1979) so 

pričakovanja odjemalcev v zvezi z izdelkom prepričanja, ki mu sluţijo za merilo 

oziroma za oporne točke ali za osnovo pri oceni delovanja tega izdelka. Zaznavanje je 

proces, s katerim posameznik odbira, organizira in interpretira draţljaje, da si ustvari 

razumljivo in koherentno podobo sveta (Schiffman in Kanuk 1997, 59). Draţljaje 

posameznik zaznava s senzornimi organi oz. čutili. Odjemalci objektivno enake 

draţljaje sprejemajo različno, v skladu z individualnimi potrebami, motivi, vrednotami, 

pričakovanji, razpoloţenji, izkušnjami in psihološkimi zakoni (Mumel 1999, 64). 

Odjemalčevo zadovoljstvo z izdelkom po raziskavah Zeithamlove, Berryja in 

Parasuramana (1993) izvira iz primerjave med pričakovano kakovostjo izdelka in 

dejansko zaznano kakovostjo delovanja izdelka. 

Med raziskovalci, ki proučujejo soodvisnost konceptov zadovoljstva zaposlenih in 

zadovoljstva odjemalcev, izstopajo trije profesorji Harvardske poslovne šole – Heskett, 

Sasser in Schlesinger,
3
 ki so na osnovi dolgoletnih reprezentativnih raziskav v 

storitvenih organizacijah razvili model te soodvisnosti in ga poimenovali »storitvena 

veriga dobička«. V modelu pojasnjujejo in dokazujejo logične, vzročno-posledične 

zveze med zaporedjem vplivnih dejavnikov uspešnosti poslovanja storitvene 

organizacije.  

3.4.2 Zveza med kakovostjo delovnega okolja in med zadovoljstvom zaposlenih 

Po raziskavah HSS (1997, 29) k zadovoljstvu zaposlenih najbolj prispeva kakovost 

njihovega delovnega okolja. Avtorji pravijo, da merimo kakovost delovnega okolja s 

čustvi in z občutki, ki jih gojijo zaposleni do svojih delovnih nalog, do sodelavcev in do 

organizacije. 

Zlasti za kontaktno osebje v organizacijah velja, da je močan dejavnik njihovega 

zadovoljstva pri delu zmoţnost oziroma sposobnost, zadovoljiti pričakovanja 

odjemalcev. Pomemben pa je tudi odnos, ki ga imajo zaposleni drug do drugega, in 

pripravljenost, sluţiti si med seboj. V organizacijah morajo v delovnem okolju razvijati 

                                                 

1 Pojem izdelek lahko pomeni celotno bitij in stvari ter njihovega delovanja in posledic 

delovanja, ki jih posamezniki zaznavajo (Snoj in Gabrijan 2002). 

2 Lahko tudi notranjih odjemalcev – zaposlenih, pa tudi dobaviteljev. 
3
 HSS – Heskett, Sasser in Schlesinger. 
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ustrezne sisteme za razvoj te zmoţnosti oziroma sposobnosti. Po raziskavi HSS 

(Heskett, Sasser in Schlesinger 1997, 114) so najpomembnejši elementi takega okolja: 

 kakovostno usposabljanje, 

 kakovostno oblikovani podporni sistemi: informacijski sistem in fizična 

podpora oziroma sredstva za izvajanje storitev,  

 večja prostost (svoboda) pri uresničevanju pričakovanj odjemalcev, hkrati pa 

jasno določene meje pristojnosti zaposlenih 

 priznanja in nagrajevanje za odlično opravljeno delo, pri čemer uporabljamo za 

merilo tudi doseţeno stopnjo zadovoljstva odjemalcev. 

Prav gotovo bo razvijanje zmoţnosti in sposobnosti zaposlenih učinkovitejše, če 

organizacije skrbno odberejo zaposlene ţe pri sprejemanju na delovno mesto izvajalcev 

storitev in zaposlujejo take, ki ţe po naravi z veseljem ali celo navdušenjem »streţejo« 

odjemalcem. Prav tako ne gre enačiti zadovoljstva zaposlenih z motivacijo. Vsekakor 

morajo organizacije, glede na konkretne okoliščine in z uporabo odgovarjajočih 

kvantitativnih in kvalitativnih metod, ugotavljati glavne dejavnike zadovoljstva pri delu 

svojih zaposlenih in meriti stopnjo zadovoljstva med zaposlenimi, s tem pa ustvariti 

ustrezno bazo informacij za odločanje in ukrepanje. Sklepamo, da lahko z izboljšanjem 

kakovosti delovnega okolja izboljšamo zadovoljstvo zaposlenih ţe neposredno, 

posredno pa z razvijanjem njihovih delovnih sposobnosti in zmoţnosti, da uspešno 

izpolnjujejo pričakovanja odjemalcev. 

3.4.3 Zveza med zadovoljstvom zaposlenih in njihovo lojalnostjo 

Avtorji »storitvene verige dobička« so dokazali sorazmerje med zadovoljstvom 

zaposlenih in njihovo vdanostjo organizaciji. Med drugim v svojih raziskavah 

ugotavljajo, da namerava 30 % nezadovoljnih zaposlenih zapustiti organizacijo in da je 

stopnja fluktuacije pri nezadovoljnih delavcih trikrat večja kakor pri zadovoljnih 

(Heskett, Sasser in Schlesinger 1997, 28). 

Fluktuacija povzroča visoke stroške iskanja, odbiranja, zaposlovanja in 

usposabljanja novih sodelavcev. Poleg tega v večini organizacij zaradi slabše 

produktivnosti in manjšega zadovoljstva zaposlenih prihaja do višjih (oportunitetnih) 

stroškov. Raziskave so namreč pokazale, da se, če izvajalec storitve zapusti 

organizacijo, zadovoljstvo odjemalcev zmanjša za 55 % do 75 % (Heskett idr. 1994 v 

Bateson 1995, 424). 

Organizacije naj se zato čim bolj potrudijo, da obdrţijo ţe zaposlene delavce, ker so 

zanje veliko vredni zaradi poznavanja odjemalcev in večje storilnosti. Uspešne 

organizacije vlagajo veliko časa in sredstev v ohranjanje visoke stopnje zadovoljstva 

zaposlenih in močnega občutka pripadnosti ter skušajo ustvariti prijetno klimo, skoraj 

druţinsko vzdušje, ki jo zaposleni na delovnem mestu pogosto pogrešajo. 
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3.4.4 Zveza med lojalnostjo zaposlenih in produktivnostjo 

Za organizacije, posebno za tiste s precejšnjim deleţem kontaktnih in strokovnih 

storitev v ponudbi, velja, da izkušeno kontaktno osebje na istem delovnem mestu 

opravlja svoje delo najbolj produktivno in da dobro pozna pričakovanja svojih 

odjemalcev. Dlje kot so zaposleni, hitreje in kakovostneje opravljajo delovne naloge – 

to pomeni za organizacijo manjše stroške, za odjemalce pa višjo zaznano vrednost 

storitev. Sčasoma zaposleni osvojijo več strokovnega znanja in samozavesti ter 

sposobnost za poznavanje pričakovanj posameznih odjemalcev in ustrezno prilagajanje, 

zato pri kupcih uţivajo večje zaupanje in jim dajejo občutek varnosti, kar seveda poveča 

zadovoljstvo odjemalcev. 

Produktivnost (storilnost) zaposlenih se torej poveča, če dobro poznajo delovne 

procese in postopke in jih spretno izvajajo. Hitra odzivnost, strokovnost, zanesljivost, 

sposobnost učinkovitega komuniciranja in razumevanje odjemalcev ter druge »mehke« 

sestavine storitev pa bistveno prispevajo k povečanju zaznane vrednosti storitev. 

Vrednost za odjemalca pa je odvisna od primerjave oziroma razlike med prejeto 

uporabno vrednostjo oziroma koristjo storitve in vsemi stroški, povezanimi s 

pridobitvijo in uporabo storitve (Snoj 1998, 29). 

Uporabna vrednost neke storitve je v njeni sposobnosti, da zadovolji odjemalčeve 

specifične potrebe, oziroma je splet koristi, ki jih prinaša neka storitev med 

zadovoljevanjem spleta potreb. K stroškom poleg cene prištevamo tudi vloţke, 

povezane z razdaljo, ki jo moramo premagati, da pridemo do ţelene storitve, in izgubo 

časa, psihična, fizična in socialna tveganja ipd. (Snoj 1998, 29). 

Če se storilnost poveča, se stroški organizaciji zmanjšajo, zato je lahko tudi 

cenovno bolj konkurenčna. Hitro in zanesljivo opravljene storitve zmanjšujejo zaznano 

tveganje ob nakupu. Oboje torej še povečuje zaznano vrednost storitev pri odjemalcih. 

Odjemalci potem dobijo občutek, da so v menjalnem odnosu z organizacijo dobili več, 

kot so dali. 

3.4.5 Zveza med zaznano vrednostjo storitve in zadovoljstvom odjemalcev 

Odjemalci so danes zaradi vse večje izbire in drugih trendov v okolju čedalje bolj 

občutljivi na vrednost ponudbe, pri čemer nenehno povečujejo svoja pričakovanja. 

Prizadevajo si, da bi izidi storitev in kakovost izvajanja storitev vse bolj presegali ceno 

storitev in stroške njihovega pridobivanja. V nadaljevanju raziskovanja so Heskett, 

Sasser in Schlesinger (1997, 40) razširili formulo vrednosti, in sicer:  

»Izid pomeni zadovoljitev osnovne potrebe, ki jo ima odjemalec v zvezi z neko 

storitvijo in ki je razlog, da se je odjemalec sploh odločil za nakup in/ali uporabo te 

storitve. Če je odjemalčev osnovni razlog za nakup in/ali uporabo točno določene storitve 
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(ob enakovrednih lastnostih konkurenčnih storitev) v ugodnejši ceni, ki zniţa stroške 

pridobitve, poveča zaznano vrednost storitve.« 

Kakovost procesa je način, kako je storitev dostavljena, in glavni dejavnik 

odjemalčeve izbire med različnimi ponudniki. Pri nekaterih storitvah in v nekaterih 

okoliščinah je kakovost procesa za odjemalca še pomembnejša od izida. Medtem ko je 

kakovost procesa v proizvodnji izdelkov za odjemalca manj pomembna, pri storitvah 

odjemalec priča izvedbenim procesom ter zaznava in vrednoti njihovo kakovost, zato je 

le-ta pomembna komponenta zaznavanja vrednosti storitev. Heskett, Sasser in 

Schlesinger (1997, 40–41) ugotavljajo, da samo z dobro kakovostjo procesa ne moremo 

nadomestiti izidov. Zato morajo ponudniki storitev pozornost posvetiti obema 

elementoma v števcu. Enako velja za elemente v imenovalcu. 

Avtorji menijo, da je zaznana vrednost storitev lahko zelo visoka, čeprav ponudnik 

nemara ne nudi vsega, kar ponujajo njegovi konkurenti. Storitvene organizacije se 

morajo namreč osredotočiti na vse, kar jih razlikuje in dela boljše od konkurentov, in na 

to, kar odjemalci v izidih storitev in kakovosti procesa najbolj cenijo. Cilj lahko 

doseţejo tudi, če so drugačni in boljši. Kako jim to res uspeva, najlaţje ugotovimo z 

raziskavami, za katere so zlasti zaposleni, ki so nenehno v stiku z odjemalci, odličen vir 

informacij. 

Odjemalčeva zadovoljnost s storitvijo je funkcija vrednosti, ki jo odjemalec 

pričakuje od storitve, in dejansko zaznane vrednosti storitve ob nakupu in uporabi (Snoj 

1998, 29). 

Organizacije lahko vplivajo na dejanska pričakovanja odjemalcev s politiko 

komuniciranja (z eksplicitnimi obljubami), cenovno politiko in fizično podporo (z 

implicitnimi obljubami) in preteklimi izkušnjami odjemalcev z organizacijo. Moramo 

pa se zavedati, da na pričakovanja odjemalcev vplivajo tudi drugi dejavniki, ki jih 

organizacija praviloma ne more uravnavati: osebne potrebe odjemalcev, komuniciranje 

od ust do ust, pretekle izkušnje s sorodnimi organizacijami idr.. Povečevanje zaznane 

vrednosti storitev lahko bistveno vzpodbudimo z učinkovitim upravljanjem vseh 

elementov zaznane vrednosti: z ugodnimi izidi storitev, ki prinašajo koristi za 

odjemalce, z visoko kakovostjo procesov izvajanja storitev, s primerno ceno in z 

zniţevanjem drugih stroškov pridobivanja storitev (z lahko dostopnostjo, varnostjo in 

zmanjševanjem drugih tveganj). Za doseganje ugodne stopnje zadovoljstva odjemalcev 

mora organizacija harmonizirati dejavnike dejanskih pričakovan,j z dejavniki zaznane 

vrednosti storitev. 

Pomen zadovoljstva odjemalcev poudarjajo tudi novi standardi kakovosti ISO 

9000:2000. Spremembe uvajajo zato, da bi se z izpolnjevanjem zahtev (pričakovanj) 

odjemalcev povečalo odjemalčevo zadovoljstvo. 
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Zagotavljanje slednjega je, po teh standardih, najpomembnejša dejavnost 

menedţmenta kakovosti. Novi standardi zahtevajo tudi spremljanje zadovoljstva 

odjemalcev. Potemtakem morajo organizacije, ki ţelijo potrditi skladnost svojega 

sistema vodenja kakovosti z novim standardom, redno nadzorovati in meriti 

zadovoljstvo odjemalcev ter rezultate ustrezno dokumentirati. 

3.4.6 Zveza med zadovoljstvom in lojalnostjo odjemalcev 

Na videz je pozitivno sorazmerje med tema kategorijama logično: zadovoljni 

odjemalci bodo zvestejši in bodo pokazali večjo pripravljenost za ponovne menjave s 

storitveno organizacijo. Toda glede na raziskave je ta zveza v vsej storitveni verigi 

dobička še najmanj zanesljiva in dosledna (Heskett, Sasser in Schlesinger 1997, 22). 

Odvisna je predvsem od stopnje konkurenčnosti, števila nadomestkov, stroškov 

zamenjave storitvene organizacije, narave (formalne) zveze med odjemalcem in 

storitveno organizacijo ter učinkovitosti programov za spodbujanje lojalnosti. 

Omenjeni raziskovalci so primerjali podatke o zadovoljstvu odjemalcev in o njihovi 

nameri, da ponovno nakupujejo v različnih dejavnostih. Zadovoljstvo so merili po 

petstopenjski lestvici, na kateri ocena pet pomeni popolno zadovoljstvo odjemalcev in 

obratno – ocena ena pomeni popolno nezadovoljstvo. Tako so ugotovili, da ima vsaka 

dejavnost svojo obliko krivulje lojalnosti. Odjemalce so glede na stopnjo zvestobe in 

zadovoljstva razdelili v štiri skupine: apostoli, podkupljenci, ujetniki in teroristi. 

Najboljši odjemalci so apostoli, vendar jih organizacija v konkurenčnih razmerah 

pritegne le, če doseţe, da so zelo zadovoljni (ocena 5). 

Odjemalec, ki je zgolj zadovoljen (ocena 4), bo zelo hitro, na primer ţe ob manjši 

napaki, poiskal storitev pri konkurenčni organizaciji. Za organizacijo je 

najpomembnejše, da vloţi sredstva v tri skupine odjemalcev, in sicer: apostole in tiste 

odjemalce, ki izraţajo namen, da to postanejo, ter v teroriste. Organizacija mora čim 

prej izničiti delovanje teroristov, saj širijo neugodne kritike in govorice o izdelkih in/ali 

storitvah organizacije. Skupina apostolov pa za organizacijo pomeni neprecenljiv vir 

priporočil. 

3.4.7 Zveza med lojalnostjo odjemalcev in dobičkom, ter rastjo organizacije 

Nekoč so bili strokovnjaki mnenja, da je stopnja dobičkonosnosti organizacij 

odvisna predvsem od velikosti trţnih deleţev. Heskett, Sasser in Schlesinger (1997, 57–

79) pa ugotavljajo, da je bolj kot velikost trţnega deleţa pomembna njegova kakovost, 

ki se odraţa v številu stalnih, zvestih odjemalcev in v stopnji njihove lojalnosti. 

Ugotovili so, da zvesti odjemalci ne le prinašajo visoko dobičkonosnost, temveč da jo 

sčasoma še povečujejo. Zvesti odjemalec prinaša vedno več dobička, saj je ţe poučen o 

procesu dobave storitve in zato ustvarja podjetju prihranke v primerjavi z novim, ki ga 

je treba šele poučiti. Drugi dejavnik, ki ga je moč všteti v vrednost, ki jo ima odjemalec 
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za ponudnika, so sorodni nakupi novih izdelkov/storitev, pri čemer ima podjetje manj 

stroškov, saj prodaja odjemalcu, ki ga ţe pozna – z daljšim odnosom pa se razširijo tudi 

cenovne meje. V priporočanju nakupov drugim odjemalcem je še dodatna vrednost 

zvestega odjemalca, saj novim odjemalcem omili tveganost nakupa in uporabe storitev, 

organizaciji (ponudniku) pa zmanjša stroške. 

Hessket, Sasser in Schlesinger (1997, 30) so ugotovili, da med proučevanimi 

dejavniki obstajajo najmočnejše povezave med: 

 lojalnostjo odjemalcev in dobičkonosnostjo ter rastjo podjetja, 

 zadovoljstvom zaposlenih in zadovoljstvom odjemalcev ter 

 zadovoljstvom zaposlenih in njihovo sposobnostjo. 

Če se organizacije zavedajo teh povezav in jih tudi skušajo meriti, lahko ustvarijo 

uspešne strategije za doseganje trajnih konkurenčnih prednosti. 

3.5 Primeri iz prakse 

3.5.1 Odnos zaposleni – kupec 

Dejstvo o ključnem pomenu zadovoljstva zaposlenih za uspešen razvoj človeškega 

kapitala nam vedno znova potrjujejo raziskave na področju človeškega kapitala v okviru 

upravljanja z intelektualnim kapitalom (Florides v Mihalič 2008a, 36). Raziskave in 

meritve z uporabo najnovejših pristopov in metodologij, kot je na primer človeška 

sigma (human sigma) v okviru filozofije šest sigma (six sigma), nam potrjujejo visoko 

povezanost med zadovoljstvom zaposlenih in zadovoljstvom kupcev (Fleming in 

Asplund 2007). 

Človeška sigma povezuje preverjene metode za ocenjevanje kvalitete človeškega 

odnosa med zaposlenimi in kupcem z discipliniranim procesom, kako ta odnos 

izboljšati. 

Raziskavo je delal Gallup Instiute kar dvajset let, na stotinah podjetij, milijonu 

kupcev in zaposlenih, s predpostavko da negativen odnos zaposleni-kupec zelo slabo 

vpliva na ugled podjetja in dobičkonosnost. Spraševali so se kako lahko podjetje to 

izboljša. Ugotovljeno je bilo, da z merjenjem čustvenih udejstvovanj med zaposlenim in 

kupcem. Zato, ker imajo zaposleni, ki se jih vzpodbuja in ki so bolje izšolani boljši 

odnos do dela in so bolj uspešni in močneje povezani s podjetjem. Posledično se kupci 

počutijo bolj povezani s podjetjem, potrošijo več denarja in so tudi bolj lojalni kupci 

tega podjetja. Ko sta zaposleni in kupec zadovoljna, raste dobiček podjetja. Raziskava je 

pokazala, da imajo čustva večji vpliv na rezultate dela, kot razum. Uspešnejša podjetja 

so se izkazala tista, ki dajejo poudarek na zadovoljstvu in razvoju zaposlenih. Odnos 

zaposlenega do dela vpliva na čustva kupca, kupec pa vpliva na finančni uspeh podjetja 
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Rezultati raziskave so pokazali, da je treba za izboljšanje odnosa zaposleni–kupec 

slediti navedenim (Fleming, Coffman in Harter 2005): 

 Oceniti je treba odnos (emocijo). Študija je pokazala, da imajo čustva večji 

vpliv na človeške odločitve, kot pa razne analize. Zato je zelo pomembno, da 

se meri in spremlja čustveni odnose zaposlenih in kupcev. Pri zaposlenih moraš 

meriti nivo energije in sposobnost prepričevanja, pri kupcih pa zaupanje (Ali 

naše podjetje izpolnjuje svoje obljube?), ponos (Ali se kupec pozitivno 

poistoveti s tvojim podjetjem?) in strast (Ali kupec vidi tvoje podjetje kot 

nepogrešljivo stvar v svojem ţivljenju?). 

 Kljub temu, da je podjetje na trgu znano kot »najboljši na svetu« ali »vodilni 

proizvajalec« lahko njegova predstava na trgu varira od lokacije do lokacije. 

Zato je nujno, da se na vsaki lokaciji in niţji ravni poslovanja meri 

vsakodnevne interakcije med zaposlenimi in kupci v smislu zbiranja mnenj, 

anket, predlogov, pritoţb in pohval. 

 V večini podjetij se podatki o kupcih zbirajo na različnih področjih: trţenje, 

kakovost, kadri, ekonomika … Da bi si pridobili celotno sliko o kvaliteti 

odnosa na nivoju zaposleni–kupec, je treba vse podatke voditi skupaj v isti bazi 

in določiti odgovornost za spremljanje in merjenje teh odnosov znotraj ene 

organizacijske enote in z eno odgovorno osebo. 

 Lokalni menedţerji lahko močno vplivajo na način kako njihovi podrejeni 

delajo, še posebno kakšen je njihov odnos do kupcev. Menedţerje je 

pomembno spodbujati, da izvajajo šolanje, treniranje, učenje zaposlenih in jim 

zagotavljati potrebna orodja za to.  

3.5.2 Vpliv zaposlenih na poslovanje podjetja 

Študija govori o tem ali obnašanje zaposlenih vpliva na pozitivno poslovanje 

podjetja, ali pozitivno poslovanje podjetja vpliva na obnašanje zaposlenih. Hipoteza je, 

da zadovoljstvo zaposlenih, organizacijska klima in nihanja med zaposlenimi vplivajo 

na dobičkonosnost podjetja in temu primerno zadovoljstvo kupcev. Podatki so bili 

zbrani na podlagi raziskav v verigi regionalnih restavracij, z anketiranjem zaposlenih, 

managerjev, kupcev in statističnih podatkov poslovanja posamezne restavracije. CLPS
4
 

je pokazala obnašanje zaposlenih v prvem letu vpliva na poslovanje podjetja v drugem 

letu. Dodatna CLPS je pokazala da ni bistvenega vpliva med poslovanjem podjetja v 

prvem letu in obnašanjem zaposlenih drugem letu. Ti rezultati pokaţejo, da 

                                                 
4
 Cross-lagged panel studies (CLPS) so študije, pri katerih so spremenljivke stalne in 

ponavljajoče in se naravno razdelijo na dva dela. Bistvo analize je spremljanje vplivov ene 

skupine spremenljivk na drugo in obratno. 
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manipulacija z upravljanjem s človeškimi viri bolje vpliva na končni poslovni uspeh 

podjetja, kot obratno. 

Human resource management (v nadaljevanju HRM) in teorije obnašanja 

organizacije predpostavljata, da primerno ravnanje z ljudmi pripomore k organizacijski 

uspešnosti. Večina raziskav, ki so to testirale ta pojav, so predpostavljale naslednjo 

verigo: management vpliva na produktivnost zaposlenih le ta pa vpliva na poslovni 

uspeh (zadovoljstvo kupca). Nekatere študije so povezale aktivnosti HR s poslovnim 

uspehom. 

Praktično uporabniku usmerjeno študijo, ki raziskuje vplive odnosov zaposlenih na 

organizacijsko uspešnost oz. se imenuje storitveno profitna veriga (service profit chane) 

so opravili Heskett, Sasser in Schlesinger. Študija predvideva, da uspešnost, 

zadovoljstvo in lojalnost zaposlenih vodi do kupčevega pozitivnega zaznavanja 

kvalitete storitve. Kupčevo pozitivno zaznavanje kvalitete storitve pa vodi do profita in 

rasti. Heskertt idr. pravijo, da so zmoţnosti, zadovoljstvo in izkušnje zaposlenih v 

povezavi z zadovoljstvom kupca. Z uporabo storitveno profitne verige so raziskovalci 

Searsa analizirali pridobljene podatke iz 800 trgovin. Ugotovili so, da mnenje oz. odnos 

zaposlenih do svojih delodajalcev (podjetij) in svojih delovnih mest vodi k pozitivnem 

obnašanju zaposlenih do svojih kupcev (Rucci, Kirn in Quinn). Ta model storitveno 

profitne verige je prisoten v obravnavanem primeru restavracij (Univerza De Paul). Iz 

zaključka raziskave je razvidno, da bi morali biti managerji restavracij veliko boljši v 

svojem delu, kajti le tako bi zadovoljili stranke in prišli do boljšega zasluţka. 

Samo obnašanje zaposlenih ne bi smelo vplivati na organizacijsko uspešnost. Dve 

pomembni spremenljivki pri obnašanju, ki sta pomembni za mnoge managerje sta 

uspešnost pri delu in predstavnost posameznika. V primeru se raziskuje obnašanje pri 

delu, ki ga imenujemo organizacijski prebivalec (organizational citzenship), obravnava 

pa spremembe pri zaposlenih. 

Pri raziskavi, ki so jo opravili na Univerzi De Paul je bil uporabljen Organov 

model,
5
 ki vsebuje pet kategorizacij obnašanja organizacijskih prebivalcev 

(organizational citzenship behavior, v nadaljevanju OCB): 

 Conscientiousness – vloţiti veliko truda v svoje delo. Zaposleni ima v sebi 

veliko pozitivnega obnašanja in je pripravljen za delo veliko bolj kot je to 

zaţeleno. Je individualist. 

 Altruism – voljo nekaj narediti, kar pripomore drugim ljudem, tudi če je zato 

on na slabšem. Nudijo pomoč ostalim. 

 Civic virtue – lokalna morala. Zaposleni se odgovorno ravnajo po začrtanih 

merilih in politiki organizacije. 

                                                 
5 

Model je leta 1988 uvedel Dennis W. Organ, profesor managementa na univerzi Kelley 

School of Business, Indiana University. 
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 Sportsmanship – korektno in spoštljivo obnašanje do nasprotne ekipe ali 

igralca pri športu. Ljudje se ne pritoţujejo in imajo pozitivni odnos. 

 Courtesy – kulturno obnašanje. Zaposleni delajo s sodelavci s spoštovanjem. 

Obstaja veliko razlogov zakaj lahko te oblike vedenja vplivajo na uspešnost 

organizacije. Na podlagi teorije socialne zamenjave, skupek obnašanja zaposlenih v 

organizaciji izboljša uspešnost organizacije, ljudem pomagajo delati skupaj in bolje. 

Zaposleni, ki si med seboj pomagajo ne odhajajo po pomoč k nadrejenim, vodstvo je 

razbremenjeno in se lahko osredotoči na bolj pomembne stvari. Obnašanja 

organizacijskih prebivalcev pomaga koordinirati aktivnosti med posamezniki in med 

skupinami posameznikov kot npr. vljudni sodelavci (št. 5) se med seboj informirajo, če 

je prišlo do kakšnih sprememb oz. novitet, tako se ţe predhodno izognejo morebitnim 

napakam.  

OCB prispeva tudi k zadovoljstvu kupcev. Obnašanje zaposlenih, ki vlagajo veliko 

truda v svoje delo (št. 1) preseţe pričakovanja kupcev. Zaposleni, ki nudijo pomoč 

ostalim (št. 2) pomagajo notranjim in zunanjim kupcem. Zaposleni, ki se ravnajo po 

začrtanih smernicah vodstva (št. 3) samoiniciativno podajo predloge za izboljšanje 

kvalitete in zadovoljstva kupcev. Pozitivni, korektni in kulturni zaposleni (št. 4 in št. 5) 

ustvarjajo pozitivno klimo v delavnem okolju, ki se prenese tudi na kupce. V drugi 

študiji se kaţe, da so zaposleni ki se vedejo, kot je navedeno pod točko št. 2, 3 in 4 v 

pozitivni korelaciji s finančnimi rezultati podjetja in zadovoljstvom kupcev. 

Kontinuiteta zaposlenih oziroma njihov odnos do dela lahko vplivata na 

organizacijski uspeh, ker imajo bolj izkušeni delavci več znanja in izkušenj glede 

organizacijskih in kupčevih ciljev. Tu so tudi niţji stroški dela, zaposleni ostajajo in ni 

dodatnih stroškov z novim zaposlovanjem in uvajanjem v delo. Empirične študije so 

pokazale, da ima fluktuacija zaposlenih negativni vpliv na poslovni izid. Če se zaposleni 

v organizaciji neprestano zamenjujejo, lahko to slabo vpliva na končni finančni izid 

podjetja.  

Raziskava v restavracijah raziskuje tri HR produkte: zadovoljstvo zaposlenih, 

obnašanje organizacijskih prebivalcev in fluktuacija zaposlenih. Raziskovano je bilo 

delovanje teh treh produktov HR v organizaciji prvo leto in nato njihove vplive na 

poslovno uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih v naslednjem letu.  

Rezultati so pokazali, da HR produkti v prvem letu vplivajo na poslovni izid v 

drugem letu in ne obratno. Klub temu, da so rezultati pokazali, da zadovoljstvo 

zaposlenih vpliva na zadovoljstvo kupcev, lahko tudi zadovoljstvo kupcev vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih. To predstavlja odprto vprašanje, ki v primeru ni raziskano in je 

treba nadaljnje raziskovati. 

Analiza je pokazala, da HR produkti vplivajo na profitabilnost in zadovoljstvo 

kupcev. OCB pa vpliva na profitabilnost in ne na zadovoljstvo kupcev. Zadovoljstvo 
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zaposlenih vpliva na zadovoljstvo kupcev in ne na pozitivni izid. Kljub temu, managerji 

ne bi smeli ignorirati postavke zadovoljstva zaposlenih. Spomnimo se, da storitvena 

profitna veriga (service profit chane) pravi, da zadovoljstvo zaposlenih vpliva na 

zadovoljstvo kupcev in s tem posledično na poslovni izid. 

V zaključku lahko rečemo da HR produkti vplivajo na poslovni izid in ne obratno. 

Rezultati raziskave so pokazali, da OCB vpliva na profitabilnost in na zadovoljstvo 

kupcev (Koys 2001). 

3.5.3 Kako spodbuditi in motivirati sodelavce za delo 

Primer prikazuje kako je mogoče oddelek zaposlenih, ki ga v podjetju imenujejo 

odlagališče strupene negativne energije spremeniti v oddelek motiviranih, ustvarjalnih 

in pozitivnih zaposlenih. 

Filozofijo so razvili prodajalci na ribji trţnici Pike Place v Seattlu. Z njihovo 

pomočjo je Mary Jane z uporabo vsakdanjih, preprostih načel uspelo motivirati in 

spodbuditi sodelavce da so vzljubili svoje delo. 

Mary Jane je bila uspešna vodstvena delavka v podjetju Firs Guarantee Financial, 

njeni podrejeni so bili motivirani, lojalni, veljali so za najuspešnejše področje v podjetju 

– vsi v podjetju z managementom na čelu so v njih videli tim, na katerega lahko 

računajo.  

Kot popolno nasprotje je bil oddelek transakcij, ki je bil ključnega pomena za 

podjetje, s katerim so morali poleg strank sodelovati prav vsi v podjetju. Besede, ki so 

jih ostali zaposleni uporabljali za opisovanje tega področja so bile pesimisti, 

nedovzetniki, zombiji, puščobe, lenuhi in neprijetneţi. Stranke niso imele dobrega 

mnenja o zaposlenih, kar nekaj ključnih je prekinilo sodelovanje z podjetjem. 

Ker vodstvo ni našlo izhoda je za kriznega managerja postavilo Mary Jane. Tudi 

ona ni videla rešitve, zaposleni jo niso sprejeli medse, bili so demotivirani, vsako delo 

jim je bilo odveč in so ga načrtno odklanjali. Na kupu je bilo toliko negativne energije, 

da je ţe razmišljala o menjavi sluţbe. V zadnjem trenutku je našla rešitev na ribji 

trţnici. Tam se je vsak dan zbirala neskončna mnoţica ljudi, eni zaradi nakupov, drugi v 

času kosila, tretji enostavno zato ker je bilo tam toliko pozitivne energije. S pomočjo 

zaposlenih prodajalcev, ki so se na svojem začetku pohoda k uspehu znašli v enaki 

situaciji, je našla izhod za svoje zaposlene. 

Odločila se je da uvede spremembe in da pri tem od samega začetka sodelujejo 

zaposleni. Svoje zaposlene je kljub odporu odpeljala večkrat zapored na trţnico, kjer so 

opazovali zaposlene. Kljub nekaterim negativnim zaposlenim, so prišli do zaključka da 

je to prava pot do uspeha. Mary Jane je uvedla je strategijo, ki je vsebovala štiri 

sestavine. Povzela jih je po zaposlenih prodajalcih na trţnici. Vse zaposlene je vključila 

v delovne skupine, ki so vse štiri sestavine za uspeh sami prilagodili svojim potrebam.  
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 Izbrati svoj odnos: vedno imamo moţnost, da se odločimo o načinu dela, kljub 

temu da nimamo vedno moţnosti, lastne izbire dela samega. S tem ko izbereš 

odnos do dela, pokaţeš določeno stopnjo osebne odgovornosti, učinkovitosti in 

aktivnosti, kar bo ţe samo po sebi vse zaposlene napolnilo s pozitivno energijo. 

Vsi ne moramo delati tistega kar bi ţeleli, toda vsak izmed nas lahko izbere, da 

bo imel rad tisto kar dela.  

 Igra: preko igre se ustvari več pozitivne energije. Veseli ljudje so do drugih 

prijazni, zabava vodi v ustvarjalnost, čas hitreje mine, delo samo postane 

nagrada in ne način kako priti do nje. 

 Zaposleni so na svojo ţeljo uvedli tekmovanje za šalo meseca, sami preuredili 

delovni prostor in mu dodali več barv, rastline in akvarij, skupno preţivljanje 

časa kosila in uvedba posebnih dogodkov, namestitev lučk, ki jih priţgejo ko 

dobijo idejo in jo ţelijo predstaviti, organizacija predavanj in tečajev 

ustvarjalnosti, komisija za nove ideje idr. 

 Polepšaj jim dan: svoje stranke vključujmo v svoje delo, kar koristi našemu 

poslu. Če bomo dobro ravnali z našimi strankami, bomo v zahvalo občutili 

zadovoljstvo, ki ga občuti vsak, ki se trudi za druge. Naša pozornost se bo 

preusmerila proč od naših problemov in se osredotočila na to, kako lahko mi 

pozitivno vplivamo na druge. Ustvarili bomo veliko pozitivne energije. 

 Zaposleni so na podlagi anket s strankami, ki so podale katastrofalne podatke, 

kaj menijo o njihovem področju predlagali rešitve: prilagoditev delovnega časa 

strankam, posebna skrb za ključne stranke, uvedba mesečnih in letnih nagrad 

za dobro delo s strankami (na podlagi priporočil strank), vpeljava sistema 

povratnih informacij, vsako delo s strankami poskušajmo izvesti čimbolj 

pozitivno  

 Bodi pozoren, pozornost nameni sebi in strankam. Če ste pozorni, s tem kaţete 

spoštovanje do druge osebe.  

Oddelek transakcij je bil po enem letu prenovljen, prevladala je pozitivna miselnost 

zaposlenih, povpraševanje po delu v oddelku se je povečalo, vse več zaposlenih iz 

drugih oddelkov je ţelelo delati pri njih.  

In kaj je bistvo uspeha? Ko vstopate v delovni prostor si izberite, da boste iz tega 

dneva naredili nekaj odličnega. Vaši kolegi, stranke, sodelavci v delovnih skupinah in 

tudi vi sami boste za to izbiro hvaleţni. Poiščite načine kako se igrati. Lahko gledamo 

resno na svoje delo, ne da bi resno gledali tudi sami nase. Osredotočite se na to da boste 

pozorni do svojih strank in sodelavcev, ko vas bodo ti najbolj potrebovali. In če 

začutite, da vam energija odteka poiščite nekoga, ki potrebuje pomoč, vzpodbudno 

besedo ali nekoga, ki si ţeli le, da mu prisluhnete – in mu polepšate dan (Lundin, Paul 

in Christensen 2002). 
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3.6 Oblike zadovoljstva zaposlenih  

Poznamo naslednje oblike zadovoljstva zaposlenih (Bussing 1998, 571–574): 

 progresivno zadovoljstvo zaposlenih; zaposleni se počutijo zadovoljni pri delu, 

s povečanjem prizadevanja posameznikov, lahko doseţemo višjo stopnjo 

zadovoljstva; 

 stabilno zadovoljstvo zaposlenih; zaposlen je zadovoljen, vendar ni motiviran 

za višjo stopnjo zadovoljstva. Zaradi pomanjkanja spodbud se posveča drugim 

področjem v ţivljenju; 

 ravnodušno zadovoljstvo zaposlenih; tu zaposlen občuti nejasno 

nezadovoljstvo, zmanjšuje se prizadevanje za prilagoditev negativnim 

delovnim situacijam. Nezadovoljstvo se zmanjša pri vzpostavitvi prejšnjega 

stanja; 

 konstruktivno nezadovoljstvo zaposlenih; posameznik čuti nezadovoljstvo pri 

delu. Dokler oseba obdrţi stopnjo prizadevanja, obvlada situacijski problem ter 

ga poskuša rešiti na osnovi primerne frustracijske strpnosti. Razen tega si 

prizadeva za spremembo situacije; 

 fiksirano nezadovoljstvo zaposlenih; tudi tu gre za nezadovoljstvo zaposlenih. 

Ne nudijo se spremeniti situacije zaradi manjšega prizadevanja. Za rešitev 

problema ne vidijo nobene moţnosti. Nimajo se namena spopasti s problemom 

in zaradi tega so moţne tudi bolezenske spremembe; 

 psevdo nezadovoljstvo; zaposleni čuti nezadovoljstvo. Osrednji problem 

nastaja pri delu in zmanjšuje prizadevanje. Kot primer lahko navedemo 

različne načine doseganja motiviranosti ali stroţje socialne norme, ki kot 

posledico prinašajo nezadovoljstvo. 

3.7 Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih 

Dejavnikov, ki pogojujejo stopnjo zadovoljstva oziroma nezadovoljstva je več. Če 

bi šlo pri zadovoljstvu z delom samo za prisotnost enega dejavnika, bi na primer 

določena višina plače predstavljala tisto količino, ki zagotavlja zadovoljstvo delavcev. 

Vemo pa, da določena vsota, ki jo dobijo različni posamezniki za enako količino in 

kvaliteto istovrstnega opravljenega dela, ne povzroči pri vseh enakega zadovoljstva (Jeţ 

in Mohor 1985, 54). 

Na dojemanje zadovoljstva zaposlenih vplivajo različni dejavniki, vse od osebnih 

značilnosti posameznika pa do tehničnih podrobnosti delovnega mesta. Od posameznika 

je odvisno, kakšno teţo bo imel v njegovem dojemanju posamezen dejavnik. Moorhead 

in Griffin (1989, 88) delita dejavnike na tri skupine, kar prikazuje spodnja slika. 
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Slika 3.2 Dejavniki zadovoljstva zaposlenih po Moorheadu in Griffinu 

 

Vir: Moorhead in Griffin 1989, 88. 

Pri naštevanju dejavnikov ne smemo pozabiti na kulturne in demografske dejavnike 

in razlike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, kot so starost, geografske razlike, spol 

ter v svetu tudi rasne razlike. K tem dejavnikom pa moramo dodati še komunikacijo, ki 

je eden izmed glavnih dejavnikov zadovoljstva zaposlenih (Spector 1997, 25). 

Moţina idr. (1998, 156) dejavnike, ki prispevajo k zadovoljstvu pri delu razvršča v 

šest skupin: 

 Vsebina dela: moţnost uporabe znanja, moţnost učenja in strokovne rasti, 

zanimivost dela; 

 Samostojnost pri delu: moţnost odločanja o tem kaj in kako bo delavec dela, 

samostojno razporejanje delovnega časa, vključenost v odločanje o splošnejših 

vprašanjih dela in organizacije; 

 Plača, dodatki in ugodnosti; 

 Vodenje in organizacija dela: ohlapen nadzor, dajanje priznanj in pohval ter 

izrekanje pripomb in graj, usmerjenost vodij k ljudem ali v delovne naloge, 

skrb za nemoten potek dela; 

 Odnosi pri delu: dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje sporov, 

sproščena komunikacija med sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi; 

 Delovne razmere: majhen telesni napor, varnost pred poškodbami in obolenji, 

odpravljanje motečih dejavnikov fizičnega delovnega okolja, kot so vlaga, 

neugodna temperatura, prah, hrup in podobno. 



Zadovoljstvo zaposlenih pri delu 

43 

 

George in Jones (1999, 78) navajata štiri dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo pri 

delu posameznika: osebnost, delovne vrednote, delovne razmere in druţbeni vpliv. 

3.7.1 Osebnost 

Osebnost posameznika je razmeroma trajen način njegovega razmišljanja, 

čustvovanja in vedenja. Deloma je osebnost podedovana, deloma je plod izkušenj 

človeka, zlasti v mlajših letih, tako da se osebnost posameznika s starostjo lahko deloma 

spreminja. Osebnost ljudi se razlikuje v vrsti značilnosti, najpogosteje jih ločimo v 

naslednjih pet: ekstrovertiranost in introvertiranost (ljudje so druţabni, prijateljski in se 

zanimajo za druge), optimizem in pesimizem (ljudje so zaprti vase in ne kaţejo čustev 

in so bolj nedruţabni), ujemanje z drugimi (lastnost timskih delavcev, ljudje so prijetni 

tudi v druţbi), vztrajnost in doslednost (močno razvite organizacijske sposobnosti), 

odprtost (odprtost za sodelovanje, širši interes, pripravljeni na novosti in tveganja). Te 

in druge lastnosti osebnosti (npr. verovanje o vplivanju na lastno usodo, 

samospoštovanje, umirjenost ali nervoznost v vedenju, potreba po rezultatih, moči in 

sodelovanju) sestavljajo t. i. profil osebnosti. Pomembno je, da se zavedamo, da ni 

dobre ali slabe osebe, temveč so le razlike med ljudmi (George in Jones 1999, 78). Če 

se ozremo na delovna mesta, obstajajo različne zahteve (zaţelenost) glede osebnostnih 

lastnosti na različnih delovnih mestih. Osebnost lahko opredelimo tudi kot človekove 

vrline, ki sicer niso nujne pri reševanju problemov, vendar dajejo osebni poudarek 

sleherni človekovi reakciji (Lipičnik 1998, 28). 

3.7.2 Delovne vrednote 

Delovne vrednote so prepričanja o tem, kaj bi moralo delo ponujati posamezniku, in 

o tem kako naj se posameznik vede pri delu. Delovne vrednote so razmeroma trajne in 

ne veljajo za določeno delo, temveč za delo nasploh. Delovne vrednote delimo v 

notranje (zanimivost dela, ustvarjalnost, učenje novosti, samostojnost, zahtevnost …) in 

zunanje (plača, varnost dela, status, druţenje …). Pri večini ljudi najdemo tako notranje, 

kot zunanje delovne vrednote. Za uspešnost kadrovanja in vodenja zaposlenih je treba 

upoštevati vrednote, ki jih posamezniki pričakujejo od dela. Če je nap. Posameznikova 

pomembna delovna vrednota plačilo in mu ga, delo ki ga opravlja, daje, potem bo 

zadovoljen pri delu, sicer bo nezadovoljen. Torej bodo zaposleni pri delu zadovoljni, če 

jim delo daje rezultate, ki so povezani z njihovimi delovnimi vrednotami (Rozman 

2000, 66–67). 

Vrednote, ki se od zaposlenih pričakujejo na delovnem mestu, so ambicioznost, 

iznajdljivost, poslušnost, samokontrola in spoštovanje nadrejenih. Poznamo dve vrsti 

delovnih vrednot (George in Jones 1999, 71–73): 
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 Intrizične ali notranje delovne vrednote, ki so povezane z naravo dela samega. 

Zaposleni, ki so radi izzvani z novimi delovnimi nalogami, ki se radi učijo 

novih stvari ter veliko prispevajo k delu imajo notranje delovne vrednote. 

Takšni ljudje ves čas stremijo k delu, ki za njih pomeni izziv. Pri tem uporabijo 

vsa svoja znanja in izkušnje, za to pa potrebujejo tudi veliko mero 

odgovornosti in avtonomije pri odločanju. 

 Zunanje delovne vrednote, ki so povezane s posledicami dela. Zaposleni, 

katerih edini razlog da delajo, je zasluţek, imajo nedvomno zunanje delovne 

vrednote. Takšna vrsta ljudi vidi v delu le zagotovljeno ekonomsko varnost 

zase in za svojo druţino. Ti ljudje vrednotijo delo samo zaradi njegovih 

posledic in nikakor ne zaradi dela samega. Med zunanje delovne vrednote 

spadajo poleg plače še varnost zaposlitve, poloţaj v širši skupnosti, druţbeni 

stiki, čas za druţino in čas za hobije. 

3.7.3 Delovne razmere 

Pod delovne razmere uvrščamo delo samo, delovne pogoje, sodelavce (podrejene in 

nadrejene), fizične delovne pogoje, delovni čas, itd. Delovne razmere so 

najpomembnejši vir zadovoljstva pri delu posameznika. Samo delo je lahko zanimivo 

ali nas dolgočasi. 

Odnosi s sodelavci ter njihov vpliv na nas je lahko zelo pomemben indikator 

zadovoljstva z delom. Ne gre zanemariti tudi fizičnih pogojev dela, kot so hrup, 

prevelika gneča na delovnem mestu, temperatura v delovnem prostoru ter nenazadnje 

tudi delovni čas (George in Jones 1999, 79). 

3.7.4 Družbeni vplivi 

Druţbeni vpliv je pomembna spremenljivka, ki vpliva na posameznikovo 

zadovoljstvo pri delu. Enega najmočnejših vplivov na posameznika predstavljajo 

sodelavci, s katerimi je zaposleni obkroţen največ časa. Če so naši neposredni sodelavci 

nezadovoljni, pasivni, se ves čas pritoţujejo, bo to zelo negativno vplivalo na nas, kar 

ponavadi vodi v nezadovoljstvo z delom tudi nas samih (George in Jones 1999, 79). 
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Slika 3.3 Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih po Georgeu in Jonesu 

 

Vir: George in Jones 1999, 77. 

Tavčar (2003) opozarja, kako pomembno je, da podjetja ugotovijo zakaj so delavci 

nezadovoljni. V slovenskih podjetjih, največkrat povzročajo nezadovoljstvo: 

 plače, 

 premalo informacij, 

 slab sistem nagrajevanja, 

 premalo pohval nadrejenih. 

Na prvi pogled zelo enostavno, saj bi problem hitro rešili z povečajmo plače, 

napisali boljši pravilnik in uvedli interni časopis. Vendar zadeva ni enostavna. Vsi 

zaposleni (vključno z menedţmentom) se morajo zavedati, katere potrebe zadovoljuje 

delavec zato, ker je zaposlen v podjetju. Edini cilj namreč ni le plača, ker je zaposlen, 

lahko:  

 preţivi sebe in druţino (potreba po preţivetju in pripadnosti), 

 ima dobre odnose s sodelavci (potreba po pripadnosti), 

 strokovno ali hierarhično napreduje (potreba po moči in priznanju), 

 prispeva k izboljšavi kvalitete dela ali zamenja delo (potreba po svobodi). 

Določene potrebe zadovoljimo v odnosih zunaj podjetja, druge pa v odnosih znotraj 

podjetja. Ko se delavec zaveda, da ne dela samo za preţivetje, temveč da s tem 

zadovolji tudi potrebe, ki so predvsem psihološke, se njegovo gledanje na zaposlitev in 

delo spremeni. Spozna, da ima moţnost izbire in da sam izbira svoje vedenje zato, da 

poteši določene potrebe. Posledica je tudi svobodnejše odločanje o lastnem vedenju v 
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organizaciji (ali pa tudi zunaj nje) in seveda tudi odgovorno prevzemanje posledic za 

svoje odločitve. 

Spremembo gledanja na sebe in na organizacijo pa običajno ni moţno doseči v 

kratkem času. Potreben je proces izobraţevanja in utrjevanja novih spoznanj pri delu. 

Nujno je tudi, da ţe v prvi faz uvajanja sprememb vodilni sprejmejo osnovne 

predpostavke napisane v začetku in da se nato postopoma ta spoznanja uvedejo na vse 

nivoje organizacije. 

Zadovoljstvo zaposlenega lahko pričakujemo v naslednjih treh primerih Musek 

Lešnik (2008): 

 če čuti, da mu delo ponuja tisto, kar naj bi mu ponujalo; v tem primeru igra pri 

razvoju zadovoljstva pomembno vlogo stalno posameznikovo primerjanje, kaj 

naj bi mu podjetje ponujalo (z vidika hierarhije njegovih lastnih potreb) in kaj 

delo dejansko ponuja (katere od teh potreb so se dejansko uresničile), 

 če čuti, da lahko pri delu uresničuje tisto, kar ţeli in ceni; ta predpostavka se 

nanaša na subjektivni vidik doţivljanja ţivljenja in dela v podjetju. Zaposleni 

so zadovoljni, če jim delo daje, kar si ţelijo ali cenijo. V ospredju niso le 

potrebe, ampak tudi vrednote in druga pomembna osebna načela, ki so izrazito 

subjektivne narave. Zadovoljstvo pa ni povezano le s posameznimi dejavniki 

na delovnem mestu, ampak je odvisno tudi od pomena posameznega dejavnika 

za zaposlenega, 

 če je nasploh zadovoljen z ţivljenjem in del svojega zadovoljstva pripisuje 

delu; splošno psihološko stanje zaposlenih je pomemben vir zadovoljstva, kar 

se nezavedno »projicira« v delovno okolje. S tega vidika je pomembno, da 

podjetje pri izbiranju ljudi pozornost namenja tudi njihovi splošni ţivljenjski 

naravnanosti. 

3.8 Kako povečati zadovoljstvo zaposlenih 

Če ţelimo ohraniti zadovoljstvo zaposlenih je treba skrbeti zaposlene. V okviru 

doseganja višje stopnje zadovoljstva je pomembno da, zaposleni razumejo pomen in 

namen posameznega cilja organizacije, temu je treba nameniti dovolj časa in se nato o 

učinkih prepričati s povratnimi informacijami zaposlenih. Cilji morajo zaposlenim 

predstavljati izziv, biti morajo realno zastavljeni in dosegljivi. Prilagojeni morajo biti 

sposobnostim in zmoţnostim zaposlenih, vendar vedno nekoliko nad njimi, vendar ne 

preveč. Določitev previsokih ciljev slabo vpliva na zaposlene. Zaposlene je treba 

permanentno in zlasti pravilno motivirati, to ima izjemne učinke na njihovo 

zadovoljstvo in uspešnost pri delu. To vedno delamo le s pozitivnimi ukrepi. Kot so 

hvaljenje, nagrajevanje, spodbujanje, podpiranje, idr. Navedenih je nekaj načinov za 

povečanje zadovoljstva zaposlenih (Mihalič 2008a, 18–28): 



Zadovoljstvo zaposlenih pri delu 

47 

 

3.8.1 Najboljši načini motiviranja, stimuliranja in nagrajevanja 

Največji izziv pri motiviranju in stimuliranju je kako motivirati zaposlene, da se 

bodo tudi samomotivirali. To lahko doseţemo le s tem, da mi motiviramo zaposlene, 

spodbujamo jih v ambicioznost, verjamemo v njih in jim izkazujemo zaupanje. 

Najučinkovitejši pristopi in ukrepi so: nedenarna in denarna nagrada, izraţanje 

prizadevnosti pri delu, redni motivacijski sestanki, izpostavljanje uspehov 

posameznikov, prenašanje znanja in izkušenj, čestitke zaposlenim za uspehe, nudenje 

pomoči in podpore, izdelava motivacijskih kartic s spodbudo in priznanjem, 

informiranje o delu posameznikov in seznanjanje z njihovimi problemi, z zaposlenim se 

odpravimo na timske igre ali zgolj druţenje, idr.. Najboljši načini nagrajevanja so tisti, 

pri katerih so merila in pogoji za nagrade zelo natančno in jasno opredeljeni in veljajo 

za vse, izvedejo se javno. Izvajamo denarno in nedenarno obliko nagrajevanja. 

Nedenarne nagrade so učinkovitejše od denarnih, to so predvsem izobraţevanja, 

napredovanja, boljši delavni pogoji, novi delavni pripomočki, potovanja, simbolne 

nagrade. Najboljša pa je kombinacija denarne in nedenarne nagrade (Mihalič 2008a, 

17–24). 

Ohranjanje dela in nalog kot izziv; 

Ohranjanje dela in nalog kot izziva: treba je skrbeti da bo zaposlenemu delo 

pomenilo izziv, kar je ključno tudi za motivacijo. Pomanjkanju izzivov vodi v pasivno 

opravljanje dela, nizko stopnjo delavne aktivnosti, premajhno pozornost pri opravljanju 

del in nezadovoljstvo. 

Izziv pri delu spodbudimo tako, da je zahtevnost del in nalog, ki jih opravlja 

zaposleni vedno v skladu in malenkost nad njihovimi sposobnostmi in nikoli pod njimi. 

Naloge ne smejo biti ponavljajoče, temveč morajo vsebovati dovolj sprememb, izzivov 

in moţnosti napredovanja. Izziv razvijamo tudi s tem, da zaposleni občasno opravlja 

delo in naloge, ki so nad njegovimi pričakovanji, ţeljami in cilji. S tem zaposlenemu 

omogočimo kakovostnejšo delo. Napredek zaposlenega spremljamo in nagrajujemo.  

Zagotavljanje visoke stopnje prizadevnosti 

Vsak delodajalec si ţeli prizadevne, zavzete in tekmovalne zaposlene, prav tako si 

tudi zaposleni ţelijo da v njih delodajalec spodbudi interes za prizadevnost in zavzetost 

pri delu, ter da se razvija zdravo konkurenčnost med zaposlenimi. Stopnja prizadevnosti 

in zavzetosti je močno povezana z uţivanjem pri opravljanju dela in zadovoljstvom, to 

pa doseţemo načrtno, tako da cilje definiramo skupaj z zaposlenimi, dobre rezultate 

izpostavimo, pohvalimo in nagradimo, zaposlene rotiramo, pričakovanja usklajujemo z 

zaposlenimi, spodbujamo zdravo tekmovalnost in konkurenčnost med zaposlenimi, 

zaposlenim omogočamo delo ki ustreza njihovim sposobnostim, zaposlene spodbujamo, 
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opogumljamo, ob dodelitve nove naloge in dela, zaposlenim pojasnimo pomen izvedene 

naloge in prispevek k napredku organizacije idr. 

Spodbujanje ambicioznosti 

Z aktiviranjem in spodbujanjem ambicioznosti razvijamo ţeljo po doseţkih, saj 

zaposlenim vlivamo voljo in moč, da postanejo še boljši, kar sproţa zadovoljstvo, 

posameznik je bolj samozavesten, vzpostavi se zaupanje. Ambicioznost vzpodbujamo in 

krepimo tako, da zaposlene načrtno spodbujamo k še boljšemu in kvalitetnejšemu delu, 

doseganju še višjih ciljev, h kvalitetnejšemu osebnemu in kariernemu razvoju. 

Vodja in zaposleni kot zavezniki 

Med zaposlenimi in vodjem mora biti sklenjeno partnerstvo za uspeh. Vodja in 

zaposleni medsebojno enakopravno in aktivno sodelujejo, vsak prispeva svoj deleţ 

znanja, prizadevanj, naporov in idej da bi uspešno dosegli skupni cilj, kar sproţa 

zadovoljstvo in omogoča skupni uspeh pri delu. Delitev jaz – vodja in vi – zaposleni ne 

obstaja, ampak delitev mi in naš skupni cilj. 

Suverenost in neodvisnost zaposlenih 

Zaposlenim je treba zagotoviti da bodo pri delu in v organizaciji lahko dovolj 

samostojni oziroma neodvisni od neposrednega vodje. Vodja nastopa kot vir podpore, 

spodbude, nudenja pomoči. Zaposlene se obravnava povsem enako, brez razlik, tako da 

imajo vsi enake moţnosti za razvoj. 

Zanesljivost in izkazovanje zaupanja 

Vsak posameznik bo bolj zadovoljen, če se bo izkazal kot zanesljiv in vreden 

zaupanja. Zanesljivost in zaupanje sta veliko bolj odvisna od vodje, kot pa od 

zaposlenega. Občasno je treba zaposlenim prepustiti projekt ali nalogo, prej pa jih 

ustrezno usposobiti, potem imajo zaposleni priloţnost, da izkaţejo svojo zanesljivost in 

da jim lahko zaupamo.  

Dober vodja verjame v ljudi 

V svoje zaposlene moramo verjeti. Če se izraţa dvom in ne verovanje, potem tudi 

zaposleni ne verjamejo v vodjo, ne bodo mu sledili in tudi ne bodo zadovoljni. V 

zaposlene je treba verjeti tudi takrat, ko jim ne gre najbolje. 

3.9 Povzetek ugotovitev 

V poglavju o zadovoljstvu pri delu smo povzeli mnenja različnih avtorjev (Zupan 

2001; Kunšek 2003; Majcen 2001; Lipičnik 1996; Moţina 2001; Mihalič 2008a idr.), ki 
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nakazujejo skupne ugotovitve: stopnja zadovoljstva zaposlenih je neposredno povezana 

z uspešnostjo organizacij. 

Na osnovi različnih modelov in raziskav (Heskett, Sasser in Schlesinger) smo 

spoznali, da ima v verigi dobička pomembno vlogo zadovoljstvo zaposlenih in 

odjemalcev. Med zadovoljstvom in lojalnostjo obstaja pozitivna korelacija. 

Zadovoljstvo zaposlenih ugodno vpliva na pripadnost zaposlenih, zadovoljstvo 

odjemalcev pa povečuje njihovo zvestobo. Višja stopnja lojalnosti odjemalcev vodi k 

večji uspešnosti organizacije. 

Različni avtorji v literaturah navajajo dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo 

oziroma nezadovoljstvo zaposlenih (Bussing 1998; Moorhead in Griffin 1998; Moţina 

idr. 2002; George in Jones 1999; Rozman 2001; Musek Lešnik 2008, Mihalič 2008), ki 

pa ne povzročajo pri vseh enakega zadovoljstva oziroma nezadovoljstva. Ti so vezani 

zlasti na sodelavce, fizične pogoje dela, moţnosti strokovnega in osebnega razvoja, 

delovno okolje, nadrejene, plačo, načine dela idr. Ključno vprašanje pa je, kateri so v 

praksi dejansko tisti najpomembnejši predpogoji za zadovoljstvo zaposlenih. Po 

rezultatih najobseţnejših mednarodnih raziskav (Gallup Institute 1999–2007) na tem 

področju lahko sklepamo da so ti elementi zlasti definiranje pričakovanj in jasno 

predstavljanje ciljev, spodbujanje sposobnosti, in integracija sposobnosti z 

nadarjenostjo, izpostavljanje doseţkov pri delu in spodbujanje samoinciativnosti, 

prispevanje k razvoju organizacije preko osebnega razvoja, razvijanje solidarnosti in 

prijateljstva v medosebnih poslovnih odnosih, izpostavljanje pomena prispevka 

posameznika za uspehe organizacije, omogočanje odprte in predvsem demokratične 

komunikacije, spodbujanje zdrave konkurenčnosti med zaposlenimi ter motiviranje. 
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4 POVEZAVA MED POJMI ORGANIZACIJSKA KLIMA, 

ORGANIZACIJSKA KULTURA, ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH  

4.1 Organizacijska klima in organizacijska kultura  

Pojem organizacijske kulture je še razmeroma nov in se velikokrat enači s pojmom 

organizacijske klime. Nekateri avtorji menijo, da izraza pomenita isto, drugi pa jim 

očitajo, da ne poznajo pojmov dovolj dobro in zato ne vidijo razlik. 

Konrad (1987, 106) trdi, da je pojem kulture globlji, klima pa naj bi bila odsev 

kulture. Pojem kulture naj bi bil bolj globalen, usmerjen v preteklost in prihodnost. Za 

razlikovanje organizacijske kulture se uporablja kvalitativna metodologija (analiza 

jezika, obredov, mitov). Pojem klime pa je bolj analitičen in je usmerjen v opisovanje 

sedanjega stanja. Za proučevanje organizacijske klime uporabljajo kvantitativne metode 

raziskovanj. 

Osnovna razlika je tudi v viru nastanka organizacijske klime in kulture. Klima 

izhaja iz psihologije, medtem ko je pojem organizacijske kulture nastal kot področje 

proučevanja v kulturni antropologiji. Po Konradu je stična točka obeh pojmov v tem, da 

oba poizkušata razlagati določenost človekovega vedenja v organizaciji in se zanimata 

za posledice vplivov organizacije na vedenje njenih članov. 

Ashfort navaja, da je klima sestavljena predvsem iz skupnih zaznav, medtem ko 

kultura temelji na skupnih domnevah (Ashkanasy, Wilderom in Peterson 2000, 4). 

Pettigrew, Schein, Sackmann in Hatch poudarjajo, da kulturo v širšem smislu 

sestavljajo osnovne vrednote in sistemi prepričanj, ki dajejo organizaciji smisel. 

Strinjajo se, da je v tem smislu kultura bolj implicitni sistem kot organizacijska klima, 

ki je sestavljena iz bolj empirično dostopnih elementov, kot so vedenjske lastnosti in 

odnosi (Ashkanasy, Wilderom in Peterson 2000, 5). 

Denison pravi, da je razlika med klimo in kulturo na prvi pogled očitna. 

Organizacijska klima se nanaša na situacije in je povezana z mislimi, občutki in 

vedenjem zaposlenih. Zaradi tega je začasna, subjektivna in pogosto predmet 

manipulacije tistih, ki imajo moč in vpliv. 

Organizacijska kultura na drugi strani pa se nanaša na razvojni kontekst. Izvira iz 

preteklosti, je skupna vsem in je dovolj kompleksna, da se upira mnogim vplivom 

neposredne manipulacije. Po mnenju Denisona sta ti dve perspektivi povzročili razvoj 

različnih teorij in metod. Prav tako pa sta privedli do različnih ugotovitev. Najbolj 

očitna razlika med kulturo in klimo naj bi izhajala predvsem iz različnih teoretičnih 

osnov. Raziskave klime izhajajo iz raziskovanja Lewinove teorije polj, medtem ko 

raziskave kulture temeljijo na raziskavi socialnih konstrukcij. Kljub temu Denison 

zaključuje, da moramo na razlike med organizacijsko klimo in kulturo gledati samo kot 

na razliko v interpretaciji in ne kot na razlike v fenomenu samem (Ashkanasy, 

Wilderom in Peterson 2000, 7–8). 
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Musek Lešnik (2008) opisuje, da do zmede med organizacijsko klimo in kulturo 

prihaja ne samo zaradi podobnosti (sorodnosti), ampak tudi zaradi površnosti ali 

nerazumevanja pomena obeh pojmov. V nadaljevanju navaja opredeljevanje kulture po 

Scheinu. Ta kulturo opredeljuje kot deljen sistem vrednot, navad, norm in prepričanj 

članov podjetja, ki nastaja v procesu razvoja podjetja in se na več ravneh izraţa skozi 

načine razmišljanja in vedenja v podjetju: 

 artefakti so tisto, kar lahko opazujemo (stvari, jezik, slogani, simboli), 

 izraţene vrednote se kaţejo skozi strategije, cilje, filozofijo in standarde 

organizacije in niso vedno na ravni zavedanja, 

 temeljne predpostavke so nezavedna prepričanja, mnenja, stališča in občutki, ki 

so znotraj organizacije prevzeti kot samoumevni in si jih njeni člani delijo. 

Musek Lešnik (2008) nadaljuje, da se organizacijska kultura torej nanaša na deljene 

vrednote in temeljne predpostavke znotraj organizacije, klima pa na deljene zaznave 

organizacijskega okolja. Za razliko od klime kultura zajema nezavedna prepričanja, ki 

delujejo kot samoumevna jedra delovanja podjetja – v tem smislu je kultura bolj 

impliciten in bolj globalen pojem (vsekakor pa vpliva na zaznano klimo in se z njo 

pomembno povezuje, zato lahko klimo pojmujemo kot nekakšen odsev kulture). Klima 

opisuje, kaj se trenutno dogaja okrog nas, kultura pa bolj kompleksen konstrukt, ki 

zajema deljeno interpretacijo in razumevanje dogodkov v podjetju. Razlika med obema 

se kaţe tudi v časovni perspektivi. Kultura je usmerjena v preteklost (tradicija, miti) in 

gradi prihodnost (preko vizij), klima pa je zaznava sedanjega stanja. 

Tabela 4.1 Razlike v pojmovanju organizacijske klime in kulture glede na različne 

dimenzije 

Dimenzije Organizacijska kultura Organizacijska klima 

Vsebina Usmerjenost na vrednote Usmerjenost na postopke 

Raven proučevanja Vidno in nevidno Vidno 

Orientacija 
Opis in razumevanje ene 

organizacije 

Primerjava med 

organizacijami ali oddelki 

Pojem izvira iz Antropologija in sociologija Psihologija 

Izhodišče Socialni konstruktivizem Lewinova teorija 

Časovna perspektiva Preteklost in prihodnost Sedanjost 

Metodologija Kvalitativne metode Kvantitativne metode 

Namen merjenja 
Strateško načrtovanje, izbor 

strategij 

Vpliv na zaposlene in 

njihovo počutje 

Vir: Musek Lešnik 2008. 

Kljub razlikam med organizacijsko kulturo in klimo ne gre zanemariti številnih 

podobnosti. Obe: 



Povezava med pojmi organizacijska klima, organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih 

52 

 

 iščeta razlage posameznikovega vedenja v podjetju, 

 preučujeta vpliv podjetja na vedenje njegovih ljudi, 

 preučujeta vpliv na interpretacijo in dojemanje dogodkov v podjetju, 

 obravnavata psihološke, subjektivne realnosti delovnega okolja, 

 predpostavljata, da si ljudje delijo določena stališča, mnenja, prepričanja, 

zaznave, 

 vplivata na zagotavljanje reda in konsistentnosti v vedenju zaposlenih, 

 vplivata na način dela in odzivanja na zunanje okolje, 

 zmanjšujeta nejasnosti v vedenju ljudi, 

 predstavljata mehanizem za oblikovanje vodenja. 

Za celovito razumevanje vedenja ljudi je pomembno psihološke vidike v podjetju 

preučevati z obeh vidikov, tako z vidika organizacijske kulture kot z vidika klime.  

Obe – organizacijska klima in organizacijska kultura – se torej ukvarjata z osebnimi 

doţivljanji objektivnih vidikov v organizaciji. Obe vplivata na vedenje ljudi v 

organizaciji in sta hkrati posledica tega obnašanja. Na ravni organizacije ne obstajata 

samo kot celota, temveč tudi na ravni njenih delov. Sta relativno stabilni. Lahko bi rekli, 

da nas z vidika obravnavanja klime bolj zanima, kako člani organizacije doţivljajo 

realnost. Kultura pa se bolj ukvarja s pojavi, ki so objektivni in ki obstajajo tudi, če se 

jih člani organizacije ne zavedajo (Kavčič v Moţina idr. 1998, 191). 

4.2 Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih 

Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih sta zagotovo medsebojno 

povezana. Človek, ki zaznava vzpodbudno organizacijsko klimo, je ponavadi tudi bolj 

zadovoljen s svojim delom.  

Organizacijska klima je značilnost podjetja, ki se kaţe v opisih zaposlenih o stanju, 

postopkih in pravilih, ki vladajo v njem. Klima je zaznava tega okolja in ne vključuje 

vrednostnih sodb o njem. 

Zadovoljstvo z delom je čustveni odziv posameznikov na delovno okolje. Izraţa se 

v vrednotenju določenih vidikov dela in organizacije, ki so za posameznika pomembni. 

Kljub temu, da sta klima in zadovoljstvo različna pojma, pa se pomembno 

povezujeta. Zadovoljstvo je povezano s številnimi posameznimi dimenzijami 

organizacijske klime, kot so:  

 pooblastila – kadar zaposleni v podjetju čutijo, da lahko sodelujejo pri 

odločanju, to pozitivno vpliva na njihovo zadovoljstvo z delom; 

 podpora in druţenje – občutenje toplih, prijateljskih odnosov s sodelavci in 

njihove podpore zmanjšuje negativni stres in izboljša zadovoljstvo z delom; 
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 profesionalni interes – občutek zaposlenih, da se lahko izobraţujejo in 

medsebojno delijo znanje in izkušnje, pozitivno vpliva na njihovo 

zadovoljstvo; 

 skladanje ciljev in ustreznost virov – kadar so cilji in sredstva za njihovo 

doseganje skladni z moţnostmi in ţeljami zaposlenih in podjetja, to pripomore 

k večjemu zadovoljstvu na delovnem mestu; 

 delovni pritiski – doţivljanje pritiskov na delovnem mestu se povezuje z 

doţivljanjem stresa in je negativno povezano z zadovoljstvom; več stresa 

običajno pomeni niţje zadovoljstvo. 

Ker te dimenzije organizacijske klime sorazmerno dobro napovedujejo 

zadovoljstvo z delom pri zaposlenih, mora podjetje s strateškim načrtovanjem in 

spreminjanjem klime močno upoštevati tudi, da je zadovoljstvo odvisno predvsem od 

skladnosti med njihovimi lastnimi potrebami posameznika in organizacijsko klimo. 

Zato je za visoko zadovoljstvo ključen občutek, da delovno okolje omogoča 

zadovoljevanje najpomembnejših osebnih potreb. 

Če primerjamo pojma zadovoljstvo in organizacijska klima, ugotovimo, da 

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

denarnih nagrad, varnost zaposlitve, odnose med zaposlenimi ter razmerja med delavci 

in njihovimi nadrejenimi. To je skladno z dimenzijami organizacijske klime v 

organizaciji, torej lahko rečemo, da so razlogi za zadovoljstvo zaposlenih povezani z 

dimenzijami klime. Tak primer je lahko nagrajevanje. Če nagrajevanje temelji na 

delovni uspešnosti zaposlenih in daje zaposlenim občutek enakosti, vodi k zadovoljstvu. 

Vse dimenzije klime pa niso vedno povezane z zadovoljstvom. Ciljna usmerjenost 

podjetja lahko po eni strani zmanjšuje nejasnosti, vendar lahko po drugi strani 

zmanjšuje samostojnost zaposlenih in tako povzroči nezadovoljstvo (Schneider 1990, 

303–304). 

Zadovoljstvo z delom spada k naravnanosti do dela in definira kot ţeleno ali 

pozitivno čustveno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela ali doţivljanja 

izkušenj pri delu. Pri zadovoljstvu govorimo o individualni čustveni reakciji na delovno 

okolje, pri klimi pa o skupni sliki organizacijskega okolja zaposlenih, kot so dogodki, 

postopki, pravila in odnosi, ki so zaposlenim v organizaciji psihološko smiselni oziroma 

pomembni (SiOK 2006, 5). 

4.3 Organizacijska klima, organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih in 

povezava med njimi 

Schneider (1990, 282–307) v študiji Kopelmanova, Briefa in Guzza opisuje 

medsebojni vpliv organizacijske klime, organizacijske kulture in zadovoljstva 
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zaposlenih. Avtorji trdijo, da kultura v organizaciji vpliva na ravnanje ljudi pri delu. 

Ravnanje z ljudmi vpliva na klimo in končno na zadovoljstvo zaposlenih. 

Tabela 4.2 Model organizacijske klime, organizacijske kulture in zadovoljstva 

zaposlenih 

 

Vir: Schneider 1990, 289. 

Organizacije delujejo v socialnem oziroma druţbenem kontekstu, ki ga definirajo 

skupno mišljenje in skupne vrednote. Kljub nekaterim podobnostim se med kulturami v 

druţbi pojavljajo razlike. Gre predvsem za razlike v povezavi z ravnanjem z ljudmi pri 

delu, kot so razlike v zaposlovanju, nagradah, napredovanju, upokojitvi. Če gledamo z 

vidika celotnega sveta, lahko ugotovimo, da se načini zaposlovanja, nagrajevanja, 

napredovanja in upokojitve med posameznimi drţavami po svetu razlikujejo. To pa še 

ne pomeni, da v okviru posamezne druţbe ne obstajajo razlike v organizacijskih 

kulturah. Ravno nasprotno! Razlike v ravnanju z ljudmi pri delu lahko pripisujemo prav 

razlikam v druţbeni in organizacijski kulturi. 

Ravnanje z ljudmi pri delu določa organizacijsko klimo. Klima se nanaša na to, 

kako zaposleni v organizaciji zaznavajo in interpretirajo delovno okolje. Interpretacija 

je do neke mere odvisna od posameznika samega, vendar skupni delovni pogoji vplivajo 

na oblikovanje podobnih zaznav, ki jih imajo zaposleni v podjetju. Dejavniki ravnanja z 

ljudmi pri delu so zaposlovanje, nagrajevanje, spodbujanje in kadrovanje. Ti vplivajo na 

način, kako zaposleni interpretirajo delovno okolje oziroma organizacijsko klimo, kar 

naprej vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. 

Iz opisanega lahko povzamemo, da tako druţbene kot organizacijske kulture 

vplivajo na ravnanje z ljudmi pri delu v neki organizaciji. Ravnanje z ljudmi pri delu 

naprej vpliva na organizacijsko klimo, dobra klima pa je predpogoj za zadovoljstvo 

zaposlenih.  

4.4 Povzetek ugotovitev 

V poglavju o povezavi med organizacijsko kulturo, klimo in zadovoljstvom 

zaposlenih lahko ugotovimo, da so vsi trije dejavniki med seboj močno povezani.  

Organizacijsko kulturo in klimo ustvarjajo vsi zaposleni skupaj, s svojim 

delovanjem v okviru organizacije ter z načinom vedenja. Vsako delo, odločitev, akcija 
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in odziv neposredno prispevajo k ustvarjanju in vzpostavljanju korporativne kulture in 

klime.  

Kultura in klima vplivata na uspešnost in učinkovitost posameznika, saj vplivata na 

stopnjo zadovoljstva zaposlenega z delom in delovnim mestom, na njegovo počutje v 

organizaciji, na moţnost njegovega razvoja, na lojalnost, motiviranost za delo, 

pripravljenost za izobraţevanje idr. Kultura in klima vplivata na vse segmente dela in 

razvoja vsakega posameznika. Zaposleni bo toliko bolj zadovoljen, kolikor bolj bosta 

kultura in klima zanj ustrezni (Mihalič 2008b, 6), posledično pa pripaden in lojalen 

organizaciji.  

Ravnanje z ljudmi vpliva na klimo in končno na zadovoljstvo zaposlenih. Iz 

opisanega lahko povzamemo, da tako druţbene kot organizacijske kulture vplivajo na 

ravnanje z ljudmi pri delu v neki organizaciji. Ravnanje z ljudmi pri delu naprej vpliva 

na organizacijsko klimo, dobra klima pa je predpogoj za zadovoljstvo zaposlenih in za 

uspešnost podjetja.  
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5 MERJENJE USPEŠNOSTI PODJETJA 

Glavni cilj uspešnosti podjetja je uspešno poslovanje, pa naj se to odraţa v obliki 

dobička, trţnega deleţa ali kakšnega drugega cilja. Pri tem se podjetje srečuje z nalogo, 

kako ugotoviti, ali je zares uspešno, in kako to uspešnost izmeriti. V preteklem času so 

se managerji najpogosteje odločali na podlagi finančnih kazalnikov. Hitro spreminjanje 

okolja pa jih sili k iskanju tudi drugih orodij za merjenje in ugotavljanje uspešnosti. Ker 

podjetja poslujejo v izredno konkurenčnem in kompleksnem okolju, je izjemnega 

pomena, da zelo dobro poznajo svoje cilje in metode, kako jih doseči.  

5.1 Tradicionalni sistemi merjenja uspešnosti podjetja 

Ko si zastavimo vprašanje, ali je podjetje uspešno ali ne, največkrat začnemo 

razmišljati o finančnih kazalcih, s katerimi najpogosteje presojamo uspešnost. 

Tradicionalno merjenje uspešnosti poslovanja podjetja temelji na finančno-

računovodskem modelu. Bistvo obstoja se vidi le v dobičku. Tu se uspešnost meri le z 

uporabo finančnih kazalnikov uspešnosti, ki temeljijo na preteklih poslovnih dogodkih. 

To je lahko dobiček v primerjavi z vloţenim kapitalom, dobiček v primerjavi s 

celotnimi sredstvi podjetja, dobiček na delnico, ali pa morda razmerje med ceno delnice 

in dobičkom, ki ga prinaša. Gre za kratkoročne kazalce, ki tako ali drugače vključujejo 

tekoči dobiček podjetja. 

Kaplan (v Kaplanin Nortin 2000a) ugotavlja, da so večino meril uspešnosti razvili 

strokovnjaki v začetku 20. stoletja, ko je bila tehnologija proizvodnje drugačna kot 

danes. Takšno merjenje je primerno za podjetja industrijske dobe, v katerih naloţbe v 

dolgoročne zmogljivosti in razmerja do strank niso bile ključnega pomena za uspeh.  

V današnjem času informacijske dobe vse bolj zaostreni pogoji tekmovanja na trgih 

silijo podjetja k izkoriščanju informacij in vključevanje ovrednotenja neopredmetenih in 

intelektualnih sredstev podjetja. To so visoko kakovostni izdelki in storitve, motivirani 

in usposobljeni zaposleni, odzivni in predvidljivi notranji procesi ter zadovoljne in 

vestne stranke (Kaplan in Norton 2000a, 19). 

Iz tega izhaja ţe prva omejitev tradicionalnega merjenja uspešnosti finančnih 

kazalnikov. Ti so osredotočeni predvsem na otipljive dejavnike, medtem ko moderna 

podjetja vključujejo tudi tako imenovana nefinančna merila poslovne uspešnosti. 

Finančni kazalniki zapoznelo odraţajo spremembe na posameznih področjih poslovanja, 

kar pomeni, da kaţejo predvsem posledice oziroma rezultate. 

Druga omejitev tradicionalnega merjenja uspešnosti finančnih kazalnikov izhaja iz 

tega, da ne opisujejo dejavnikov, ki vplivajo na uspeh v prihodnosti. V podjetju se 

izvajajo odločitve, povezane z doseganjem bolj kratkoročnimi ciljev, kar pa ne 

predstavlja doseganje delovanja v smeri dolgoročno zastavljene strategije podjetja, 
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ampak vzpodbuja najhujšo izmed bolezni sodobnega managementa, kratkoročno 

naravnanost organizacij.  

Tradicionalna finančna merila ne merijo lojalnosti potrošnikov, zadovoljstva in 

motivacije zaposlenih, intelektualnega potenciala, ugleda podjetja ali izgubljenih 

priloţnosti. Brez teh podatkov sodobni managerji ne morejo več uspešno voditi in 

upravljati podjetja. 

5.2 Moderni sistemi merjenja uspešnosti podjetja 

V razvitih deţelah so v zadnjih nekaj letih začeli hiteti z vpeljavo številnih novih 

merilnikov in modelov presoje poslovne uspešnosti, kot so EVA (ekonomska dodana 

vrednost), MVA (trţenjska dodana vrednost), SV (vrednost za delničarje – shareholders 

value), integrirani merilniki poslovne uspešnosti in uravnoteţeni sistemi kazalnikov 

(balanced scorecard) itd. 

Obstoječi in novi finančni kazalci niso zadostni za celovito presojanje uspešnosti 

poslovanja. Iz njih ni mogoče razbrati, kateri dejavniki so prispevali k uspešnosti. Ti 

lahko izhajajo iz edinstvenih rezultatov raziskav in razvoja, učinkovite proizvodnje, 

ugodnega delovnega vzdušja, kakovostnih produktov, hitrega odziva na zahteve kupcev, 

itd. (Ghemawat 1986, 53). 

Sodobna nefinančna merila poslovne uspešnosti, ki se pri nas počasi uveljavljajo, 

so povezana z odnosom do zaposlenih, z njihovim zadovoljstvom in motivacijo, z 

delovno uspešnostjo posameznikov in skupin, s hitrostjo učenja in obvladovanja 

procesov, z vrednotenjem tako imenovanega intelektualnega potenciala podjetja. Brez 

tovrstnih meril pa podjetij ne moramo več ustrezno upravljati in obvladovati. 

V zadnjih letih je svoj zmagoslavni pohod začel model uravnoteţenega sistema 

kazalnikov (balanced scorecard). To je sistem, ki usmerja energijo, sposobnost in znanje 

ljudi v podjetju k doseganju strateških ciljev, kar je veliko več kot merilni sistem za 

ugotavljanje poslovne uspešnosti. Koncept zaobjame vse ključne vidike upravljanja in 

poslovanja, poslovno filozofijo in nov pristop v komunikaciji. Uravnoteţeni sistem 

kazalnikov v današnjem globalnem, naglo spreminjajočem se konkurenčnem okolju 

pomeni sočasno in interaktivno uporabo strateškega merilnega instrumenta, ki v vsakem 

trenutku natančno pokaţe, kje smo glede na naš končni cilj. S pomočjo uravnoteţenega 

sistema kazalnika se zmanjšuje pomen finančnih kazalnikov, usmerja se predvsem na 

tiste vidike, ki podjetju omogočajo doseganje nadpovprečnih rezultatov, kot so 

izpopolnjevanje znanja zaposlenih, inovativni produkti, partnerski odnos do kupcev in 

dobaviteljev, izkoriščanje neuporabljenih notranjih virov, sposobnost hitrega in 

uspešnega odzivanja na spremenjene okoliščine poslovanja (Kaplan in Norton 2000b, 

4). 

Tradicionalnim računovodskim in finančnim kazalnikom so bili dodani nefinančni 

kazalniki in v sistemu je zajeto ravnoteţje med kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji, med 
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finančnimi in nefinančnimi kazalniki, med kazalniki z zamikom in vnaprejšnjimi 

kazalniki ter med zunanjimi in notranjimi vidiki uspešnosti (Kaplan in Norton 2000b, 

7–8). Uravnoteţeni sistem meri poslovno uspešnost neke organizacije preko štirih 

vidikov:  

 Finančni vidik kaţe, ali strategija oziroma njeno izvajanje prispeva k 

izboljšanju končnih poslovnih rezultatov. Tipični oziroma največkrat 

uporabljeni so donosnost, rast, denarni tok, rast delnic itd. Finančni kazalniki 

morajo izraţati dolgoročne poslovne rezultate, nefinančni pa korake, ki jih 

moramo storiti, da pridemo do ţelenega dolgoročnega cilja.  

 Vidik poslovanja s strankami – bistveno je predvsem, da managerji opredelijo 

segmente strank in trţne segmente ter kazalnike uspešnosti (zadovoljstvo in 

ohranjanje strank, donosnost strank itd.). 

 Vidik notranjih poslovnih procesov – vodstvo opredeli ključne notranje 

procese, po katerih se mora organizacija oblikovati. Razlika s klasičnim 

pristopom je, da uravnoteţeni sistem kazalnikov predvidi popolnoma nove 

inovacijske procese, klasični pristop pa gradi na izboljšanju obstoječih. Nov 

pristop pripisuje inovacijskemu procesu zelo pomembno vlogo, saj je za veliko 

organizacij močnejše gibalo prihodnje finančne vrednosti podjetja kot pa 

kratkoročni operacijski cikel. 

 Vidik učenja in rasti opredeli infrastrukturo, ki jo mora zgraditi organizacija za 

ustvarjanje dolgoročne rasti in izboljšav. Učenje in rast namreč izhajata iz 

ljudi, sistemov in organizacijskih postopkov. Predstavlja vidik potencialov, ki 

omogočajo razvoj podjetja. To je vidik, v katerem so zajeti kazalniki za 

uresničevanje vizije podjetja. Je podlaga vseh strategij in kaţe, katera 

neotipljiva sredstva mora podjetje razviti za podporo svojim notranjim 

procesom in za potrebe svojih strank, da bi doseglo ustrezne finančne rezultate. 

Je naloţba v prihodnost, nosilci učenja in rasti izvirajo iz zaposlenih, sistemov 

in usklajevanja organizacije. 

Poleg tega, da managerjem omogoča, da gledajo na svoje podjetje s štirih različnih 

perspektiv, pa jim uravnoteţeni sistem kazalnikom hkrati odgovarja na štiri temeljna 

vprašanja, ki iz njih izhajajo (Kaplan in Norton 2000b, 21).  
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Slika 5.1 Uravnoteţen izkaz kazalnikov uspešnosti kot sistem strateškega 

managementa 

 

Vir: Kaplan in Notron 2000b, 21. 

Peter Drucker (2008) je s stavkom, da so sedanji koncepti in orodja neprimerni za 

obvladovanje in nadzor poslovanja in da potrebujemo povsem nove načine merjenja 

poslovne uspešnosti organizacije, opozoril, da so novi načini merjenja uspešnosti 

stvarna potreba, ki bo omogočila spremembe. Nadaljeval je, da bi morala imeti tako 

profit kot nekatera druga tradicionalna finančna merila poslovne uspešnosti nalepko z 

opozorilom o tem, da se ne meri zadovoljstva in lojalnosti potrošnikov, zadovoljstva in 

motivacije zaposlenih, intelektualnega potenciala podjetja, uglede, kompetenc 

vodstvene ekipe ali izgubljenih priloţnosti. Brez tovrstnih meril podjetij za tretje 

tisočletje ne moremo več ustrezno meriti. 

5.3 Ravnanje z ljudmi, pomembno za uspešnost podjetja 

Med vsemi novostmi v opredeljevanju in merjenju poslovne uspešnosti nas še 

posebej zanimajo merila, povezana z ravnanjem ljudi pri delu, z zadovoljstvom in 

motivacijo zaposlenih, z vrednotenjem t. i. intelektualnega kapitala organizacij. Razlog 

za ta nenaden interes za »človeški dejavnik« ni naključen. V ospredje končno prihaja 

spoznanje, da konkurenčna prednost sodobnih podjetij v odnosu do njihovih tekmecev 
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ne predstavlja več nov proizvod, izpopolnjen tehnološki proces, vrhunska oglaševalska 

akcija ali razvojna inovacija. Vse to je mogoče hitro posnemati, zato ni dovolj, da si 

dober ali boljši. Biti moraš drugačen, neposnemljiv. Takšna konkurenčna prednost je le 

v zaposlenih. 

Ljudje in procesi, povezani z njimi, so zagotovilo dolgoročne konkurenčne 

sposobnosti, saj organizacijo naredijo drugačno, posebno. Od tega, kako ravnamo z 

njimi, kako omogočamo njihov osebni in strokovni razvoj, kako jih izbiramo in 

motiviramo, je vse bolj odvisna tudi usoda podjetij. Od tega, kako ravnamo z ljudmi pri 

delu, je odvisno, kako bodo ti ravnali s kupci, zato ne preseneča, da postajajo vse 

pomembnejša tudi merila poslovne uspešnosti povezane z zaposlenimi. Kako meriti 

zadovoljstvo zaposlenih, kako je to povezano s strategijo podjetja, kako voditi današnje 

zaposlene, kakšen naj bo mehanizem motivacij in spodbud, kako upravljati z delovno 

uspešnostjo, zakaj plača sama ni več dovolj itd. – to so vprašanja, na katera se trudijo 

odgovoriti vodilni managerji po vsem svetu in se trudijo iznajti različne sisteme 

merjenja poslovne uspešnosti, s pomočjo katerih bi lahko dobili odgovore na ta 

vprašanja.  

Večina uspešnejših podjetij v Sloveniji se tega zaveda in se ţe od leta 2001 

zdruţena v projektu SiOK, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice. Napredna 

vodstva podjetij se zavedajo pomena klime in zadovoljstva – delujejo v smeri 

ugotavljanja organizacijske klime in zadovoljstva ter nato na podlagi dobljenih 

rezultatov pripravljajo ukrepe za spreminjanje. 

5.4 Povzetek ugotovitve 

V poglavju o merjenju uspešnosti podjetja ugotavljamo, da finančni kazalniki niso 

več dovolj za merjenje uspešnosti podjetja. Z njimi merimo le uspešnost podjetja. 

Takšna merjenja so primerna za podjetja industrijske dobe, v katerih naloţbe v 

dolgoročne zmogljivosti in razmerja do strank niso bile ključnega pomena za uspeh. 

V današnjem času informacijske dobe vse bolj zaostreni pogoji tekmovanja na trgih 

silijo podjetja k izkoriščanju informacij in vključevanju ovrednotenja neopredmetenih in 

intelektualnih sredstev podjetja. To so visoko kakovostni izdelki in storitve, motivirani 

in usposobljeni zaposleni, odzivni in predvidljivi notranji procesi ter zadovoljne in 

vestne stranke (Kaplan in Norton 2000b, 19). Za merjenje teh pa je treba vključiti 

nefinančna merila poslovne uspešnosti. 

Sodobna nefinančna merila poslovne uspešnosti, ki se pri nas počasi uveljavljajo, 

so povezana z odnosom do zaposlenih, z njihovim zadovoljstvom in motivacijo, z 

delovno uspešnostjo posameznikov in skupin, s hitrostjo učenja in z obvladovanjem 

procesov, z vrednotenjem tako imenovanega intelektualnega potenciala podjetja. Eden 

izmed uspešnih modelov je uravnoteţeni sistem kazalnikov. To je sistem, ki usmerja 

energijo, sposobnost in znanje ljudi v podjetju k doseganju strateških ciljev. S pomočjo 
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uravnoteţenega sistema kazalnikov se zmanjšuje pomen finančnih kazalnikov, usmerja 

se predvsem na tiste vidike, ki podjetju omogočajo doseganje nadpovprečnih rezultatov, 

kot so izpopolnjevanje znanja zaposlenih, inovativni produkti, partnerski odnos do 

kupcev in dobaviteljev, izkoriščanje neuporabljenih notranjih virov, sposobnost hitrega 

in uspešnega odzivanja na spremenjene okoliščine poslovanja. Poslovna uspešnost 

organizacije se meri preko štirih vidikov: finančnega vidika, vidika poslovanja s 

strankami, vidika notranjih poslovnih procesov ter vidika učenja in rasti. 

Vse več raziskav kaţe, da so med vsemi novostmi v opredeljevanju in merjenju 

poslovne uspešnosti vse bolj pomembna merila, ki so povezana z ravnanjem z ljudmi pri 

delu, z zadovoljstvom in motivacijo zaposlenih, z vrednotenjem t. i. intelektualnega 

kapitala organizacij. V ospredje končno prihaja spoznanje, da konkurenčno prednost 

podjetij v odnosu do njihovih tekmecev ne predstavlja več nov proizvod, izpopolnjen 

tehnološki proces, vrhunska oglaševalska akcija in razvojna inovacija. Vse to je mogoče 

hitro posnemati, zato ni dovolj, da si dober ali boljši, biti moraš drugačen, 

neposnemljiv. Takšna prednost je le v zaposlenih, ki so lojalni, pripadni in zadovoljni.  
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6 SPREMINJANJE ORGANIZACIJSKE KLIME 

Organizacija je stalno izpostavljena spremembam. Z odpiranjem trgov, 

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

uspešnost organizacije. Organizacija se mora stalno prilagajati novim razmeram v 

okolju, da bi preţivela. 

Ena izmed glavnih konkurenčnih prednosti v podjetju so ljudje, ki lahko podjetju 

zagotovijo obstoj na konkurenčnem trgu. Če bodo zaposleni na svojem delovnem mestu 

zadovoljni, bodo dosegli boljše delovne rezultate, kar bo pripomoglo k večji uspešnosti 

poslovanja podjetja. To zadovoljstvo pa nam meri organizacijska klima. 

Klimo ugotavljamo zato, da bi ugotovitve lahko uporabili pri njenem spreminjanju. 

Pri tem predpostavljamo, da je klima lahko neugodna in jo je treba spremeniti. 

Neugodne klime ni, če ne predpostavljamo, da zaradi neugodne klime ne bomo dosegli 

cilja. Tako ugodnost ali neugodnost klime zmeraj presojamo glede na določene cilje, ki 

jih ţelimo doseči. Včasih, ko ne moremo doseči določenih ciljev, ni nujno, da je 

vprašljiva klima, ampak cilji. Spremeniti klimo pomeni spremeniti doţivljanje 

določenih bistvenih situacij tako, da pri delavcih izzovemo ţeleni način odzivanja, ki 

omogoča doseganje zastavljenih ciljev (Lipičnik 1998, 79).  

Torej spreminjanje organizacijske klime pomeni pot podjetja od sedanjega do 

ţelenega stanja. Med procesom spreminjanj klime so ključnega pomena meritve, saj 

nam omogočajo oceno napredka pri spreminjanju. 

Neustrezna organizacijska klima lahko ogrozi obstoj organizacije, če preveč oteţuje 

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 ţelimo doseči. 

Če se zaposleni vedejo v skladu s pričakovanji in potrebami organizacije, lahko 

razumemo, da je klima ustrezna. Če se zaposleni ne vedejo v skladu s pričakovanji 

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

nujno spremeniti. 

Ljudje praviloma ne maramo sprememb, zato je zaposlene velikokrat teţko 

pripraviti tega, da se z njimi soočijo. Razumsko ljudje sprejmejo potrebo po spremembi, 

čustveno pa bi ţeleli, da to počne nekdo drug. Med 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 moţnosti napredovanja 

itd. (Dubrovski 2000, 92–93). 
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Klima, ki povzroči močne odpore do sprememb, je sestavljena iz naslednjih 

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

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

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

 samoprevara (obstoječi sistem dobro deluje) 

 kratkovidnost (ne vidimo razloga za spremembo), 

 brezizhodnost (nasprotni si interesi z enako močjo), 

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

 dolgočasje (vse to smo vedeli ţe prej), 

 zmeda (ne moramo 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 razburjenja, ideja bo kmalu odšla, prišla bo nova). 

6.1 Načini spreminjanja klime in kaj je treba upoštevati pri tem 

Za ciljno spreminjanje organizacijske klime je treba doseči zavedanje zaposlenih, 

da je klima odraz politik in prakse upravljanja človeških virov v organizaciji. Zato je 

prvi korak k spremembi klime predstavitev rezultatov merjenja ter pomanjkljivosti. 

Osnova vsakega spreminjanja klime je njeno obvladovanje. Stalno se je treba spraševati, 

kakšno klimo ustvariti, da lahko pride do sprememb, in ali spremenjena klima izboljšuje 

rezultate podjetja. 

Klima se lahko spreminja na več načinov, najpogostejši pa so trije, in sicer (Aš 

2004, 9–10): 

 Nekontrolirano: na ta način se klima spreminja sama od sebe in je ne moremo 

nadzorovati. Gre za klimo, ki običajno kasneje zavira doseganje cilja, in klimo, 

ki narekuje spremembe. Največkrat se spreminja v negativno smer in seveda, 

taka kot je, ni v skladu z ţeljami managementa podjetja. Vzrok za tovrstno 

spreminjanje klime lahko iščemo v različnih vplivih iz okolja, v katerem 

podjetje deluje. 

 Z navodili in dekreti: pri tem načinu spreminjanja klime, ki je sicer 

organizirano in zavestno, skušamo uravnavati vedenje posameznikov v 

pozitivni smeri. Ta način je sicer hitrejši, spremembe je mogoče uvesti v 

kratkem času, vprašanje pa je, koliko so jih ljudje pripravljeni sprejeti in če 
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sploh dobimo ţeleni učinek. Iz dosedanjih izkušenj lahko ugotovimo, da vsa ta 

navodila in ukrepi ne doseţejo vedno ţelenega cilja, čeprav ţelimo ustvariti 

pozitivno naravnano klimo. 

 Neposredna akcija: precej dimenzij klime pa ni mogoče reševati s predpisi in 

dekreti, predvsem ne pri tistih dimenzijah, kjer prihajajo do izraza odnosi med 

ljudmi oziroma v podjetju odnosi delavec–menedţer. V tem primeru gre za 

spreminjanje klime z neposrednim delom, pojasnjevanjem, prepričevanjem, 

dokazovanjem in osebnim zgledom. Ta oblika je bolj uspešna, saj se izvaja s 

konkretno akcijo za spreminjanje organizacijske klime ob pogoju, da ljudje 

verjamejo in upajo s tistim, ki te akcije predlagajo in obljubljajo boljšo 

prihodnost, v kateri se ti zaposleni tudi vidijo. Če ta pričakovanja niso 

izpolnjena, pride do razočaranja, nezaupanja in nezaţelenih reakcij. 

Če poskušamo odgovoriti na vprašanje, kdo torej lahko spremeni klimo, lahko 

rečemo, da imajo največ odgovornosti za nastajanje, spreminjanje ter uspešno uvajanje 

organizacijske klime managerji. Zdruţba namreč ni le tehnično-ekonomski sistem, zato 

mora management pri svojem delu upoštevati tudi psihološke in sociološke vidike, ki so 

določni z medsebojnimi odnosi, komunikacijo in medsebojno povezanostjo vseh, ki 

delajo v zdruţbi (Bernik 1998, 6). 

Organizacijska klima predstavlja močno silo, ki določa vedenje posameznika in 

skupine v organizaciji. Na vedenje zaposlenih vpliva cela vrsta dejavnikov, ki so 

odvisni od različnosti situacije in različnega izvora. Tako na vedenje vplivajo kultura, 

socialno okolje, spomin, dedne lastnosti, stališča, interesi, občutja, vrednote, 

izobraţevanje, klima... Zaradi teh vplivov pa je posameznikovo vedenje različno in 

največkrat ne vemo za vzroke določenega vedenja. Tako nam preučevanje klime kot 

eden izmed pomembnejših dejavnikov zelo pomaga pri razumevanju razlik v vedenju 

zaposlenih v organizacijah. 

Miheličeva (2004, 385) navaja, da se organizacijska klima in kultura spreminjata ţe 

po sami naravi, na področju managementa kulture in klime pa se ukvarjamo z 

namenskim, zavestnim in sistematičnim spreminjanjem kulture in klime. Temeljni 

namen spreminjanja je v zagotovitvi take kulture in klime, ki bosta primerni in 

vzpodbudni za tisto, kar ţelimo doseči. 

Temeljni cilj spreminjanja z namenom preoblikovanja v novo kulturo in klimo je 

ustvarjanje takšnih pogojev, ki bodo primerni za razvoj učečega se sistema, kulture in 

klime, ki bosta vzpodbujali permanentno izobraţevanje in učenje, ki bosta generirali 

vzpodbudno okolje za inovativno delovanje, ki bosta omogočali priloţnosti vsakomur, 

ki ne bosta delovali zaviralno in podobno. Glede na to, da kultura in klima vplivata na 

produktivnost, pa je končni cilj nove kulture in klime seveda večja uspešnost in 

učinkovitost celotnega sistema ter njegova stalna rast.  
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Miheličeva (2004) v nadaljevanju poudarja, da se je treba v okviru proučevanja 

spreminjanja kulture in klime zavedati predvsem vpliva kulture in klime na 

posameznika in vpliva posameznika na kulturo in klimo. Slednje je ključnega pomena 

pri vodilnih in vodstvenih kadrih, ki se danes vedno bolj usmerjajo na ključen element 

uspeha organizacije, in sicer na organizacijsko klimo. 

V splošnem je spreminjanje organizacijske kulture veliko bolj zahtevno in 

dolgotrajno kot pa spreminjanje organizacijske klime. Kultura je namreč bolj 

kompleksna in manj vidna ter je zato tudi zahtevnejša za upravljanje, medtem ko je 

spreminjanje in upravljanje klime veliko laţje ter omogoča doseganje ţelenih rezultatov 

ţe v relativno kratkem časovnem obdobju. Vendar je treba poudariti, da s samim 

spreminjanjem kulture vzporedno spreminjamo tudi klimo. 

Pri uvajanju sprememb je treba upoštevati naslednje (Biro Praxis 2008, 6): 

 Noben vzorec vedenja ni za večne čase. Treba je delati na razvoju in ne čakati 

na trenutek, ko učinkujejo le še drastični ukrepi. 

 Za učinkovito transformacijo klime je potrebna miselna širina. Pri tem si 

pomagamo z znanji, ki jih je mogoče dobiti na raznih konferencah, seminarjih, 

s študijem strokovne literature, z uporabo svetovalcev. 

 Treba je vedeti, kako na podjetje gledajo stranke, dobavitelji in lastni delavci.  

 Spreminjanje klime je dolgoročen projekt in zato si mora vodstvo za to vzeti 

potreben čas. Cilji morajo biti jasni. 

 Na spremembi mora delati ustrezna skupina, ki vzpodbuja in nadzoruje ves 

proces spreminjanja. 

 Pri spreminjanju je treba dati priloţnost tudi srednjemu managementu, da 

prevzame odgovornost za cilje, ki jih ţelijo doseči v procesu spreminjanja. To 

zagotavlja kritično maso, ki je potrebna za spremembe. 

 Projektne skupine, sestavljene iz različnih ravni kadrov, omogočajo, da se 

energija in sporočila prenašajo na vso organizacijo. 

 Strukturne spremembe in pozornost se premikajo z najvišjega vodstva navzdol 

in tako se doseţe, da proces ne zastane. 

Večine dimenzij klime ni mogoče spreminjati z nekimi predpisi, navodili in 

podobnim, s čimer bi hoteli uravnavati vedenje posameznikov. Na to vedenje lahko 

vplivamo le tako, da smo zaposlenim vzgled, da veliko pojasnjujemo, prepričujemo in 

dokazujemo tisto, kar ţelimo doseči. 

6.2 Vloga vodenja pri spreminjanju klime in kulture 

Pomemben vpliv na spreminjanje klime in kulture je v vodenju, ki ima ţe po svoji 

funkciji moč usmerjanja v ţeleno smer. Klima in kultura sta v številnih pogledih 

odvisna od začetnega ravnanja vodstva, ki oblikuje in narekuje svojo predpostavko o 
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tem, kaj je dobro in primerno. Kasneje, ko se ti vzorci sprejmejo in utrdijo, pa klima in 

kultura vplivata na strategijo, politiko, cilje, celostni sistem, procese in načine 

medsebojnega delovanja. 

Temeljna dejavnika oblikovanja in spreminjanja kulture in klime sta skupno učenje 

in skupna zgodovina, zato je na eni strani pomembna doba stalnosti vodstva v 

določenem sistemu, na drugi strani pa je posledično pomembna doba skupnega učenja. 

Vodstvo daje vzgled in z avtoriteto dokaj hitro povleče zaposlene za seboj, uveljavi moč 

in ugled ter prenese ţeleno kulturo in klimo navzdol. 

Pomembno je, da vodstvo ne postane ujetnik obstoječe kulture in klime, ker potem 

organizacije ne vodi več uspešno. To je nevarno zlasti ob menjavi vodstva, ko se lahko 

zgodi, da vodja samodejno prevzame kulturo sistema ter jo ne upravlja v ţeleno in 

potrebno smer. V tovrstnih primerih je najprej vodja sam nasproti sistemu, vendar z 

aktivnim in sistematičnim usmerjanjem kulture lahko doseţe ţelene učinke in spreminja 

miselnost vseh zaposlenih v ciljno smer, podpora zaposlenih pa je ţe ob prvih rezultatih 

vedno večja, dokler se ne spremeni celotna kultura. Ta proces ni enkraten, ampak 

poteka stalno. 

Skrb za razvoj ţelene kulture in klime morajo prevzeti vsi zaposleni, ne le vodstvo, 

in pri tem tudi sodelovati. Treba je vzpodbujati ideje, predloge in mnenja za izboljšanje 

kulture in klime, prevzemati in vzpodbujati je treba odgovornost za določeno stanje, 

posledično pa predvsem za sistematično osveščanje o moţnosti in nujni potrebi aktivne 

participacije pri spreminjanju. 

6.3 Povzetek ugotovitve 

V šestem poglavju ugotavljamo, da je spreminjanje klime kompleksen in 

dolgotrajen proces, pomeni pot podjetja od sedanjega do ţelenega stanja.  

Največjo odgovornost za nastajanje, spreminjanje ter uspešno uvajanje 

organizacijske klime imajo managerji. 

Klima se spreminja na tri načine: nekontrolirano – ko se spreminja sama od sebe in 

je ne moramo nadzorovati; z navodili in dekreti – takrat je spreminjanje organizirano in 

zavestno, posameznikovo vedenje skušamo uravnavati v pozitivno smer; neposredna 

akcija – tu se klima spreminja z neposrednim delom, pojasnjevanjem, prepričevanjem, 

dokazovanjem in osebnim zgledom. 

Osnovni predpogoj uvajanja sprememb torej temelji na pogoju preobrata zaposlenih 

tako v smislu reorganizacije kot modifikacije njihovega vedenja in s tem pripravljanja 

na uspešno prilagajanje ter pozitivno sprejemanje sprememb. Pri izvedbi spreminjanja 

je pomembna motiviranost za uvajanje sprememb in dovzetnost zanje, upanje na boljše 

pogoje in večjo učinkovitost, pripravljenost na izboljšanje medsebojnih odnosov, 

pričakovanje večjega zadovoljstva pri delu in pozitiven odnos do uvajalcev sprememb. 
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Potrebna je torej sprememba miselnosti na ravni celotnega poslovnega sistema, kar je 

najbolj zahtevno in dolgotrajno. 

Temeljni cilj spreminjanja z namenom preoblikovanja v novo klimo je ustvarjanje 

pogojev, ki bodo primerni za razvoj učečega se sistema, ki bodo omogočali priloţnosti 

vsakomur, ki ne bodo delovali zaviralno, ki bodo vzpodbujali inovativnost idr. Končni 

cilj spreminjanja kulture je večja uspešnost in učinkovitost celotnega sistema ter 

njegova stalna rast. 
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7 PREDSTAVITEV PODJETJA SLOVENSKE ŢELEZNICE, D. O. O. 

7.1 Organiziranost podjetja 

Slovenske ţeleznice, d. o. o. (v nadaljevanju SŢ), so enovito podjetje v 100 % lasti 

drţave s šestimi odvisnimi druţbami (SŢ Centralne delavnice, SŢ Ţelezniško invalidsko 

podjetje, Prometni inštitut, SŢ Ţelezniški zdravstveni dom, SŢ Ţelezniško gradbeno 

podjetje in SŢ Ţelezniška tiskarna), v katerih imajo SŢ 100 % ali večinski deleţ. Ta 

podjetja sestavljajo skupino SŢ, ki vzdrţujejo in gospodarijo z javno ţelezniško 

infrastrukturo, vodijo ţelezniški promet, prevaţajo potnike in blago po javni ţelezniški 

infrastrukturi, opravljajo vleko vlakov, tehnično vagonsko dejavnost in dopolnilne 

dejavnosti (Slovenske ţeleznice 2008, 10).  

Slika 7.1 Shema organiziranosti Slovenskih ţeleznic 

Poslovodstvo

PE 

Vodenje 

prometa

PE 

Vodenje 

prometa

PE 

Vzdrževanje

infrastrukture

PE 

Vzdrževanje

infrastrukture

PE 

Potniški 

promet

PE 

Potniški 

promet

PE 

Tovorni

promet

PE 

Tovorni

promet

PE 

Vleka

PE 

Vleka

PE 

TVD

PE 

TVD SekretariatSekretariat

Štabne 

službe

Štabne 

službe

PodročjaPodročja

Štabne službe:

Interna revizija

Notranji nadzor

Kontroling

Področja:

Ekonomika

Nabava

Kadri

Organizacijsko pravne zadeve

Nepremičnine

Informatika

Razvoj in investicije

Sekretariat:

Organizacijsko komuniciranje

Mednarodni odnosi

Kakovost, procesi in okolje

CTOCTO

 

Vir: Slovenske ţeleznice 2008. 

7.2 Dejavnost podjetja 

Osnovne dejavnosti, ki se opravljajo v koncernsko organiziranem sistemu 

slovenskih ţelezniških druţb, so (Holding SŢ 2005): 

 vzdrţevanje infrastrukture, ki je drţavna last, 

 prevozne storitve potnikov in blaga, 

 druge dejavnosti, potrebne ali vezane na nemoteno in/ali kakovostno 

opravljanje zgoraj naštetih dejavnosti. 
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Tovorni pomet je ključen pri zagotavljanju uspešnosti podjetja, saj ustvarja daleč 

največji del prihodkov v podjetju, kar pa je vsako leto teţja naloga, saj se srečuje s hudo 

cestno konkurenco, konkurenco obvoznih ţelezniških poti, v letošnjem letu pa odprtje 

ţelezniškega trga prevoznih storitev. Z vključevanjem v evropske povezave in z 

liberalizacijo prometa so se konkurenčne razmere še dodatno zaostrile. Dosedanji 

konkurenci so se pridruţili še drugi ţelezniški prevozniki oziroma operaterji.  

Strateška tržna usmeritev je obvladovanje začetne in končne točke tovora ter 

ponujanje konkurenčnih transportnih storitev skozi Slovenijo in tudi logističnih storitev 

v Sloveniji in regiji. Treba je razvijati in internacionalizirati nove produkte tovornega 

prometa in se pripravljati na prost dostop do mednarodne ţelezniške infrastrukture.  

Za zagotavljanje dobrih poslovnih rezultatov in uspešen razvoj novih storitev je 

zelo pomembno aktivno sodelovanje zaposlenih, ki imajo neposredne stike z uporabniki 

storitev, zato sta zadovoljstvo zaposlenih in dobra organizacijska klima ključ do uspeha.  

Značilnosti tovornega prometa so, da se v mednarodnem prometu opravi 90 

odstotkov vseh prevozov (uvoz–izvoz, kopenski tranzit, luški tranzit), 10 odstotkov pa v 

notranjem prometu. Značilna so močna sezonska nihanja, predvsem pri tranzitu. 

Prometni tokovi so najmočnejši na V. koridorju, znatna rast se kaţe tudi na X. 

koridorju.  

Slika 7.2 Prikaz poteka četrtega, petega in desetega ţelezniškega koridorja čez 

Evropo 

 

Vir: Holding SŢ 2005. 

Konkurenco predstavljajo predvsem cestni prevozniki in obvozni ţelezniški 

koridorji skozi Avstrijo in Madţarsko. Dolgoročno, po letu 2010, bo na glavne 

prometne tokove vplivala strateška posodobitev IV. vseevropskega koridorja 

(nadalpski) ali variantno V. vseevropskega koridorja (podalpski) v smeri zahod–vzhod. 
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Ne glede na evropske načrte je trţna priloţnost v izrabi obstoječega kriţanja V. in X. 

koridorja za rast predvsem v tranzitnem prometu skozi Slovenijo (Mišič 2006, 2).  

Strateška trţna usmeritev je obvladovanje začetne in končne točke tovora (logistični 

terminali) ter ponujanje konkurenčnih transportnih storitev skozi Slovenijo in v 

določenih primerih tudi logističnih storitev (Logistični center Moste) v Sloveniji. 

Sčasoma kaţe razvijati in internacionalizirati nove produkte tovornega prometa in se 

pripravljati na prost dostop do mednarodne ţelezniške infrastrukture. Končni cilj SŢ je 

postati ključni ţelezniški operater v regiji. 

Za potniški promet je značilno, da 90 odstotkov vseh potnikov prepeljemo v 

notranjem potniškem prometu. To je preteţno javno gospodarska sluţba, ki jo regulira 

pogodba z AŢP. Poglavitna značilnost potniškega prometa je premajhna kakovost 

storitev in premajhna fleksibilnost oziroma nepopolnost storitve, namenjene mobilnosti 

ljudi v smislu, da cenovna konkurenčnost ne prevlada nad predstavljenimi slabostmi te 

storitve. Trţno priloţnost bi bilo treba iskati v zagotavljanju prijazne ponudbe prevoza 

potnikov (čistoča vlakov in udobje, kombinirano bočno napajanje, intermodalna 

namembnost ţelezniških postaj in taktni vozni red na najbolj prometnih relacijah), kar 

bi postopoma večalo zasedenost vlakov in s tem gospodarnost notranjega potniškega 

prometa. Hkrati se razvijajo posebni produkti (agencijski in sezonski potniški vlaki) ter 

vzpostavljajo trţno zanimive mednarodne potniške linije. 

Ustrezna kakovost in ponudba storitev sta ključni za povečanje konkurenčnosti 

tirnega prevoza potnikov. Na tem področju je v Sloveniji nujno treba pospešiti razvoj 

storitev, obstoječe storitve pa je treba kakovostno izboljšati ter uvesti nove. Slovenske 

ţeleznice morajo obenem spodbujati posamezne razvojne programe, tudi s povečanjem 

finančnih investicij v dejavnost razvoja. Izboljšanje storitev narekuje tudi potrebo po 

nadaljevanju poslovne preobrazbe SŢ (Berglez 2005, 84). 

Vzdrţevanje javne ţelezniške infrastrukture in vodenje prometa sta javnopravni 

gospodarski sluţbi, regulirani s pogodbami z AŢP. Tako se zagotavlja nemoten in varen 

promet po ţelezniški infrastrukturi. Temeljna priloţnost za to področje je povečanje 

gospodarnosti storitev, in sicer predvsem z uvajanjem novih tehnologij. Nove 

investicije, ki povečujejo konkurenčnost prometa na javni ţelezniški infrastrukturi, so 

vezane na nacionalni program razvoja javne ţelezniške infrastrukture. 

Področje nepremičnin se poleg upravljanja nepremičnin razširja na nepremičninske 

projekte in telekomunikacijske produkte v drţavi in regiji. Priloţnost tega področja je 

povečanje prihodkov zunaj osnovne dejavnosti ţelezniškega prometa in večja 

gospodarnost upravljanja obstoječih nepremičnin. 

7.3 Vizija podjetja 

Vizija podjetja je postati regionalni logist in pomemben ponudnik integralnih 

logističnih storitev na V. in X. vseevropskem koridorju ter lokalni in regionalni 
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integrator različnih oblik prevoza potnikov. Javno ţelezniško infrastrukturo na območju 

Slovenije bodo učinkovito in kakovostno upravljale, vzdrţevale ter vodile promet na 

njej. 

7.4 Stanje v podjetju na področju ravnanja s človeškimi viri 

SŢ so velik sistem, kjer je zaposlenih 7.949 delavcev, od tega v PE Tovorni promet 

1.899 delavcev (SŢ 2009). Podjetje, v katerem vlada procesna kultura, je sestavljeno iz 

več področij, ki so soodvisna drug od drugega, vendar so po delovnem procesu med 

seboj zelo različna (proizvodnja, prodaja storitev, nabava, infrastruktura...). 

Poslovodstvo si zastavlja visoke cilje trţne uspešnosti predvsem na povečanju 

dobička, obsegu storitev in povišanju ravni kakovosti storitev, toda ţal z obstoječimi 

zastarelim voznim parkom, premajhnimi skladiščnimi kapacitetami, zastarelo 

infrastrukturo in v zadnjem času nezadovoljnimi zaposlenimi.  

Kljub visoko zastavljenim ciljem se stanje iz leta v leto slabša na področju ravnanja 

s človeškimi viri. Vodstvo se ne ukvarja z ljudmi ter se ne zaveda, da so osnova vsakega 

podjetja njegovi človeški viri. Od ravnanja vodstva z zaposlenimi je odvisno, ali bo 

podjetje uspešno in učinkovito ali ne (Merkač Skok 2004, 22)  

Da bodo zaposleni zadovoljni, morajo imeti občutek, da je njihovo delo koristno in 

da pripomore k poslovnim rezultatom podjetja. Imeti morajo moţnost razvoja, 

izobraţevanja, usposabljanja in učenja, biti morajo motivirani, da svoje delo opravljajo 

kar se da najbolje. 

Politika poslovanja podjetja bi morala biti vsekakor usmerjenja k reševanju 

problemov, ki povzročajo nezadovoljstvo zaposlenih, k izboljšanju delovnih pogojev in 

razmer, delovnih odnosov ter izboljšanju počutja delavcev, kar bi posledično pozitivno 

vplivalo na zadovoljstvo uporabnikov in povečanje dobičkonosnosti.  

Zaposleni na SŢ so ukalupljeni na svojih delovnih mestih in niso več dovzetni za 

spremembe. Po njihovem mnenju spremembe ogroţajo njihovo varnost, privajanje na 

spremembe je dodatno delo, tako kot delajo sedaj, pa je čisto dobro … Zaposleni ne 

sprejemajo odgovornosti za svoje delo, pri organiziranju dela ni sistematičnega 

proučevanja poteka dela, nalog, problemov ter iskanja primernih rešitev, načinov in 

metod dela za doseganje ciljev. Delo trpi zaradi slabe organizacije, načrtovanja in 

neusklajenosti med vodstvom. Obremenitev posameznih delavcev ni enakomerna, 

sistem nagrajevanja pa ne dopušča prepoznavanja individualnega prispevka zaposlenih. 

Razmerja med plačami niso ustrezna, ni opredeljenih objektivnih kriterijev za določanje 

višine plače (stopnja izobrazbe, znanje jezikov ne igra nobene vloge pri določanju 

osnove višine plače). Ne obstaja jasen in transparenten način nagrajevanja in 

stimuliranja. Zaposleni bi bili zadovoljni z različnimi oblikami nagrajevanja. Javna 

priznanja in pohvale so v podjetju zelo redka, kar je povezano s tem, da se vodilni ne 
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trudijo dovolj, da bi spoznali svoje zaposlene in s tem ugotovili, s čim lahko povečajo 

njihovo zadovoljstvo.  

V podjetju je zelo malo visoko izobraţenega kadra, kar je posledica pomanjkanja 

stimuliranja znanja in demotiviranja sposobnih ljudi, pripravljenih za delo. Vse več 

izobraţenih in sposobnih ljudi (predvsem mladih) odhaja iz podjetja. Zaposleni menijo, 

da podjetje vodi sindikat, predvsem pri kadrovanju. Na ključna mesta postavlja ljudi ne 

glede na to, ali so usposobljeni za to delo ali ne. S tem se povečuje nezadovoljstvo 

zaposlenih, ki so strokovno izobraţeni in imajo znanje. 

Vodstvo zapostavlja potrebe in interese delavcev, preveč je usmerjeno v politiko in 

le na končne rezultate poslovanja, pozablja na zaposlene, ki so ključni pri uresničevanju 

zahtev, ţelja uporabnikov ter posledično pri zadovoljstvu uporabnikov.  

Od leta 2000 je predvsem v tovornem prometu poslovanje strmo pozitivno 

naraščalo. Na trgu je bilo dovolj blaga, organizacija prevozov z obstoječo tehnologijo in 

kadrovsko zasedbo je bila komaj obvladljiva. Zaposlenim se ni bilo treba naprezati za 

pridobitev novih poslov in za njihovo izvajanje.  

Vse se je spremenilo, ko je septembra 2008 nastopila huda gospodarska kriza. Še 

dodatno se je povečala cestna konkurenca in konkurenca obvoznih poti. Vsak 

organizator prevoza se bori za tovor, ki je še ostal na trgu. V najbolj neugodnem 

trenutku je bil omogočen še prost dostop vseh ţelezniških operaterjev do nacionalnih 

ţelezniških infrastruktur.  

Še v prvi polovici leta 2008 je bilo samoumevno, da je zaposlitev na ţeleznici 

stalna, da je plača redna, delovni pogoji dobri, delovni čas takšen, kot si ga ţeliš, vse 

ostalo pa ni pomembno. Sedaj se je slika spremenila, saj se zaposleni srečujejo s 

strahom, ali bodo ohranili svojo zaposlitev, saj je dela manj. 
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8 METODOLOGIJA  

8.1 Opredelitev predmeta, problema in ciljev raziskave 

Predmet empirične raziskave je proučiti organizacijsko klimo in zadovoljstvo 

zaposlenih v obravnavani organizaciji in rezultate primerjati s predhodnimi teoretičnimi 

ugotovitvami. Oboje po našem mnenju vpliva na uspešnost medorganizacijskih 

poslovnih razmerij in s tem na uspešnost podjetja kot celote. 

V raziskavi se osredotočamo na zadovoljstvo kontaktnega osebja in organizacijsko 

klimo v PE Tovorni promet, ki trţi ţelezniške transportne storitve, ki imajo vse 

značilnosti storitev na medorganizacijskih trgih. 

Ker obseg prodaje kljub zastareli infrastrukturi, premajhni kapaciteti voznega parka 

ter slabemu izvajanju logističnih storitev iz leta v leto raste, so uporabniki manj 

zadovoljni z izvajanjem ţelezniških storitev, zato je zadovoljstvo kontaktnega osebja 

pomemben dejavnik konkurenčnosti podjetja.  

Cilji raziskave so naslednji: 

 ugotoviti in analizirati odnose med elementi zadovoljstva in organizacijske 

klime, 

 na osnovi ugotovitev predlagati spremembe oziroma ukrepe, ki bodo prispevali 

k realizaciji ciljev obravnavane organizacije. 

8.2 Metodologija merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime 

Najpogosteje pri raziskavi oziroma preučevanju organizacijske klime in 

zadovoljstva zaposlenih uporabljamo vprašalnike. Ti so sestavljeni iz različnih trditev, 

ki se nanašajo na preučevane dimenzije klime, vprašani pa izrazi svoje doţivljanje tako, 

da označi stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo. 

Vrednotenje atributov obravnavanega raziskovalnega problema izvedemo s 

pomočjo performančnih diskonfirmacijskih ali drugih intervalnih lestvic. Različni 

vsebinski koncepti, ki so bili podlaga za oblikovanje lestvic, so zahtevali natančno 

proučitev raziskovalnega problema in izbiro najustreznejšega tipa lestvice. Pri izbiri 

lestvice in analitičnih metod smo upoštevali, da so podatki, ki jih pridobimo s pomočjo 

lestvic, v svoji strukturi ordinalni, kar pomeni, da odraţajo le vrstni red in relativno 

velikost ocen, ne omogočajo pa primerjave razmikov med njimi. Ker številne statistične 

metode zahtevajo uporabo intervalnih vrednosti, v druţboslovnih raziskavah prvotno 

ordinalne vrednosti pod določenimi pogoji, kot je na primer uporaba najmanj 

petstopenjske lestvice, obravnavamo kot intervalne. 

Uporaba večrazseţnostnih lestvic anketirance obremenjuje. Tako so pri razširitvi 

lestvice na sedem stopenj moţnosti diferenciacije docela izkoriščene, nadaljnja 

razširitev pa povzroča negotovost in nagibanje k ekstremnim pozicijam. Prav zato smo 
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intervalne lestvice, uporabljene v naši raziskavi, opredelili kot petstopenjske intervalne 

lestvice. 

Uporabljeni vprašalnik smo zasnovali kot zaprt vprašalnik, v katerega anketirane 

osebe niso vpisovale lastnih mnenj ali trditev, ampak so za odgovor uporabile ponujene 

in vnaprej oblikovane moţnosti. Anketirane osebe so imele moţnost poiskati odgovor, 

ki jim je bil najbolj blizu. Rezultate smo nato ustrezno analizirali in interpretirali, nato 

pa predstavili ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja, v skladu s ciljem, ki ga ţelimo 

doseči. Kot osnovo za oblikovanje vprašalnikov smo upoštevali posamezna teoretična 

spoznanja domačih in tujih avtorjev o organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih.  

8.3 Omejitve raziskave 

Kljub temu, da gre pri organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih za koncepta, 

ki predstavljata agregat stališč vseh zaposlenih v obravnavani organizaciji, se bomo v 

raziskavi osredotočili le na eno organizacijsko enoto. Prav zato bodo pridobljeni 

rezultati odraz stanja proučevanje organizacije in enote ter jih ne bo mogoče 

generalizirati. 

8.4 Oblikovanje vprašalnika 

Sestava vprašalnika je bil ključen korak pri preučevanju klime in zadovoljstva 

zaposlenih, saj je od njegove kakovosti odvisna tudi kakovost analize in uporabnost 

rezultatov. Vprašalnik je sestavljen iz različnih trditev, ki se nanašajo na preučevane 

dimenzije organizacijske klime.  

Vprašalnik je razdeljen v tri sklope, kot sledi: 

Sklop 1: Organizacijska klima 

Vprašanja prvega sklopa se nanašajo na preučevane dimenzije klime v obravnavani 

organizaciji, kot so: pripadnost organizaciji, organiziranost, poznavanje poslanstva in 

vizije ter ciljev, strokovna usposobljenost in učenje, vodenje, notranji odnosi, razvoj 

kariere, motivacija in zavzetost, notranje komuniciranje in informiranje, odnos do 

kakovosti, inovativnost in iniciativnost, nagrajevanje. 

Sklop 2: Zadovoljstvo pri delu 

Vprašanja drugega sklopa se nanašajo na doţivljanje osebnega zadovoljstva 

zaposlenih upoštevajoč različne značilnosti posameznega delovnega mesta ali dela, ki 

ga opravlja anketiranec. 
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Sklop 3: Demografski podatki 

Konec vprašalnika so sestavljala osnovna demografska vprašanja, kot so: spol, 

starost, stopnja izobrazbe, področje dela, staţ in nivo v organizaciji. 

V statistično obdelavo zbranih podatkov smo vključili vse odgovore vseh sklopov. 

Vprašalnik smo povzeli po Pogačniku (1997) in ga prilagodili v delu, ki se nanaša na 

zadovoljstvo zaposlenih. 

Anketiranci so splošno in delna zadovoljstva ter elemente organizacijske klime 

vrednotili na podlagi intervalnih lestvic. Zadovoljstvo zaposlenih so ocenjevali na 

osnovi petstopenjskih lestvic zadovoljstva (zelo zadovoljen – zelo nezadovoljen), 

elemente organizacijske klime pa na osnovi petstopenjskih Likertove lestvic (absolutno 

se strinjam – absolutno se ne strinjam). Z uporabo lestvic zadovoljstva smo se odločili 

za neposredno zajemanje podatkov o ravni zadovoljstva, saj smo se ţeleli izogniti 

splošnim teţavam, ki so povezane z uporabo posrednih metod. Poleg tega smo ţeleli 

upoštevati tudi dejstvo, da imajo zaposleni v obravnavani organizaciji dovolj izkušenj s 

storitvami ponudnika, zato smo domnevali, da pri vrednotenju zadovoljstva uporabljajo 

jasne in relativno stabilne primerjalne standarde. 

8.5 Vzorčenje in izvedba raziskave 

Upoštevajoč pomembnost kontaktnega osebja za zadovoljstvo uporabnikov 

logističnih storitev in s tem za uspešnost obravnavane organizacije smo v raziskovalni 

vzorec vključili tiste zaposlene, ki imajo neposreden stik z uporabniki ţelezniških 

storitev. Mednje poleg prodajnega osebja sodijo tudi tisti proizvodni delavci, ki 

opravljajo dela in naloge, povezane s primopredajo pošiljk in vagonov oziroma z 

njihovim obračunom. Da bi zagotovili ustrezno zastopanost vseh hierarhičnih ravni 

zaposlenih, smo bili v vzorec vključeni tudi neposredni vodje v vzorec vključenih 

izvršilnih in proizvodnih delavcev. 

V juliju 2008 je bilo tako preko elektronske pošte zaposlenim razposlanih 180 

vprašalnikov. V štirinajstih dneh je vprašalnike preko pošte, osebno ali preko 

elektronske pošte vrnilo 114 zaposlenih, stopnja odziva je bila 63 %. Vseh 114 

vprašalnikov je bilo primernih za nadaljnjo obdelavo in smo jih vključili v analizo. 

Podatke, pridobljene s pomočjo vprašalnika, smo vnesli v računalniško bazo, ki 

smo jo oktobra 2008 obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS. 

8.6 Analiza demografskih podatkov 

V vzorec je bilo zajetih 114 zaposlenih, od tega je bilo 42 ali 36,8 % ţensk in 72 ali 

63,2 % moških. 

Od 114 zaposlenih je bil največji deleţ anketirancev starih od 40 do 49 let, in sicer 

49,1 % ali 56 zaposlenih, 31 ali 27,2 % je bilo starih nad 50 let, 22 zaposlenih ali 
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19,3 % je bilo starih od 30 do 39 let, najmanj anketirancev je bilo starih do 30 let, in 

sicer 5 ali 4,4 %. Ţe iz strukture anketirancev je razvidno, da je populacija zaposlenih na 

SŢ v večini starejša od 40 let. 

Največ zaposlenih med anketiranci ima srednjo izobrazbo, in sicer 46,5 % ali 53 

zaposlenih, sledijo anketiranci z višjo ali visoko izobrazbo – 42 zaposlenih ali 36,8 %, s 

poklicno 13 zaposlenih ali 11,4 %, univerzitetno ali višjo izobrazbo pa šest zaposlenih 

ali 5,3 %. 

Od vseh anketirancev je 51 anketirancev ali 44,7 % na SŢ zaposlenih od 20 do 29 

let, 34 delavcev ali 29,8 % je zaposlenih nad 30 let, 20 anketirancev ali 17,5 % je na SŢ 

zaposlenih od 10 do 19 let, šest zaposlenih ali 5,3 % je na SŢ zaposlenih od 5 do 10 let 

in le trije ali 2,5 % anketirancev je na SŢ zaposlenih do pet let. 

Največ anketirancev je bilo zaposlenih na terenu, in sicer 41 ali 36 %, 33 

anketirancev ali 28,9 % je bilo zaposlenih v sSluţbi za logistiko, 27 ali 23,7 % v Sluţbi 

za prodajo, 13 ali 11,4 % anketirancev pa je bilo zaposlenih v Sluţbi za splošne in 

gospodarske zadeve. 

Največ anketirancev je prišlo z izvajalske ravni. Takih je bilo 41 oziroma 36,0 %, 

54 oziroma 47,4 % pa je bilo strokovnjakov. 18 anketirancev ali 15,8 % sodi med 

neposredne organizacijske vodje, z ravni managementa pa je bil v vzorec vključen en 

anketiranec. 

Struktura vzorca odstopa od primerljive strukture zaposlenih v obravnavanem 

podjetju glede na spol, starost, stopnjo izobrazbe, področje dela in raven v organizaciji. 

Le glede na staţ v organizaciji vzorčna struktura ne odstopa bistveno od dejanske 

strukture v obravnavani organizaciji. 

Tako je v vzorec glede na primerljiv deleţ med dejansko zaposlenimi v 

obravnavani organizaciji vključen: 

 večji deleţ ţensk (vzorec: 36,1 %, dejansko: 14,1 %), 

 manjši deleţ mlajših od 40 let (vzorec: 23,7 %, dejansko: 36,2 %), 

 manjši deleţ anketirancev s poklicno in niţjo izobrazbo (vzorec: 11,4 %, 

dejansko: 45,6 %), 

 večji deleţ anketirancev z višjo ali strokovno izobrazbo (vzorec: 36,8 %, 

dejansko: 4,2 %), 

 večji deleţ zaposlenih v strokovnih sluţbah (vzorec: 64,0 %, dejansko: 

14,0 %), 

 večji deleţ zaposlenih z vodstvene ravni (vzorec: 16,7 %, dejansko 1,8 %). 

Ne glede na strukturna odstopanja vzorca od statistične populacije ocenjujemo, da 

razlike niso tako velike, da bi bistveno vplivale na rezultate in njihovo interpretacijo. 
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9 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

9.1 Preverjanje hipotez 

V magistrskem delu smo proučevali odnos med zadovoljstvom zaposlenih in 

organizacijsko klimo. Kot smo ugotovili, je zadovoljstvo zaposlenih ţeleno ali pozitivno 

emocionalno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela ali doţivljanja in izkušenj 

pri delu. Pri zadovoljstvu gre za individualno afektivno reakcijo na delovno okolje, pri 

klimi pa za skupno sliko organizacijskega okolja zaposlenih. Oboje po našem mnenju 

vpliva na uspešnost medorganizacijskih poslovnih razmerij in s tem na uspešnost 

podjetja kot celote. 

Odnos med obema psihološkima konceptoma smo proučevali na primeru 

zaposlenih in organizacije Slovenske ţeleznice, d. o. o. Namen empirične analize je bil 

ugotoviti značilnosti oblikovanja zadovoljstva zaposlenih v izbrani poslovni enoti 

obravnavane organizacije ter njegov vpliv na oblikovanje skupne slike organizacijskega 

okolja – organizacijsko klimo. 

Z analizo demografskih podatkov smo ugotovili, da je imelo največ anketirancev 

srednjo izobrazbo, je bilo starih od 40 do 49 let in so bili v obravnavani organizaciji 

zaposleni od 20–29 let in so v preteţni meri predstavljali izvajalce v različnih 

proizvodnih enotah. Struktura vzorca je nekoliko odstopala od primerljive strukture 

zaposlenih v obravnavanem podjetju, vendar ta razlika po našem mnenju ni bistveno 

vplivala na vsebino in kakovost pridobljenih rezultatov. 

9.1.1 H1 – Zadovoljstvo zaposlenih kot večdimenzionalen psihološki konstrukt 

Zadovoljstvo zaposlenih v obravnavani organizaciji smo merili tako na splošni 

ravni (spremenljivka O76) kot na ravni posameznih dimenzij zadovoljstva 

(spremenljivke N62–N75). Zadovoljstvo na splošni ravni smo merili tako, da so 

anketiranci raven svojega splošnega zadovoljstva z delom, ki ga opravljajo, neposredno 

nakazali na petstopenjski lestvici, na kateri sta skrajna pola predstavljala popolno 

zadovoljstvo oziroma popolno nezadovoljstvo, srednja vrednost pa je predstavljala 

hipotetično mejo med zadovoljstvom in nezadovoljstvom. Tudi v našem primeru je bilo 

mogoče potrditi ugotovitev, da je distribucija odgovorov na performančnih lestvicah in 

lestvicah zadovoljstva skoraj vedno asimetrična. Tako je bila zaradi uporabljenih 

ocenjevalnih intervalov tudi distribucija odgovorov na vprašanje o splošnem 

zadovoljstvu negativno asimetrična (koeficient asimetrije = -0,487).  

Naša obravnava zadovoljstva zaposlenih temelji na domnevi, da je zadovoljstvo 

funkcija individualnih delnih vrednotenj in rezultat agregacije delnih zadovoljstev z 

različnimi vidiki dela v obravnavani organizaciji. Poleg tega domnevamo, da imajo 

posamezni vidiki različen vpliv na oblikovanje splošne sodbe o zadovoljstvu in da je 

njihov vpliv mogoče izmeriti. Pri določitvi pomena posameznega vidika lahko 
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uporabimo posredne in neposredne metode. Pri prvih sklepe o pomembnosti 

posameznih elementov izpeljemo s pomočjo statističnim metod, pri drugih pa 

anketiranci pomen posameznih vidikov nakaţejo sami. Najbolj običajna posredna 

metoda je uporaba multiple regresije. 

V vprašalniku smo uporabili baterijo 14 spremenljivk, s katerimi so anketiranci na 

petstopenjski lestvici vrednotili delna zadovoljstva z delom v obravnavani organizaciji. 

Te vrednosti smo uporabili za določitev multiple regresijske enačbe, s katero bi lahko 

opisali mehanizem agregacije neodvisnih spremenljivk (spremenljivke N62 do N75) v 

odvisno spremenljivko oziroma sodbo o splošnem zadovoljstvu z delom v organizaciji 

(spremenljivka O76).  

Pred določitvijo regresijske enačbe smo preverili zanesljivost uporabljene baterije 

14 spremenljivk. Zanesljivost uporabljenega vprašalnika in baterije spremenljivk je po 

našem mnenju potreben pogoj za zagotavljanje zanesljivega merjenja. Zanesljivost smo 

ocenili z ovrednotenjem notranje konsistentnosti s pomočjo Cronbachovega testa. 

Notranjo konsistentnost podaja Cronbachov koeficient α, ki meri, kako dobro je mogoče 

s podano baterijo spremenljivk izmeriti posamezen enodimenzionalen latentni 

konstrukt. Če imajo uporabljene spremenljivke multidimenzionalno strukturo, bo 

Cronbachov koeficient α običajno nizek. Cronbachov koeficient α se giblje v intervalu 

od 0 do 1. Višja kot je vrednost koeficienta, tem bolj zanesljiva je uporabljena baterija 

neodvisnih spremenljivk. Na splošno velja načelo, da vrednost koeficienta, ki je višja od 

0,7, kaţe na zadovoljivo notranjo konsistentnost, čeprav so v literaturi uporabljene tudi 

niţje vrednosti koeficienta (Santos 1999). 

Cronbachov koeficient α je v primeru uporabe 14 spremenljivk dosegel vrednost 

0,898, kar kaţe na visoko notranjo konsistentnost in zanesljivost uporabljenega 

instrumentarija. Podrobnejši pregled dobljenih rezultatov je sicer pokazal, da nekatere 

izmed uporabljenih spremenljivk slabo korelirajo s skupno vrednostjo uporabljenih 

lestvic in da bi bilo z njihovo izločitvijo mogoče izboljšati notranjo konsistentnost 

uporabljene baterije spremenljivk. Vendar smo upoštevali, da je izločitev posameznih 

spremenljivk smiselna le v primeru, če bi s tem bistveno izboljšali zanesljivost 

instrumenta merjenja, česar pa v našem primeru ne bi mogli doseči, saj bi z izločitvijo 

neodvisnih spremenljivk, ki izkazujejo korigiran koeficient korelacije manjši od 0,50, 

dosegli le 1,7 % izboljšanje koeficienta interne konsistentnosti. Zato smo v nadaljnji 

analizi upoštevali vseh 14 spremenljivk. 

Testiranje prve pomoţne hipoteze smo zasnovali na podlagi multiple regresijske 

analize, s katero lahko določimo vpliv skupine neodvisnih spremenljivk na posamezno 

odvisno spremenljivko. V našem primeru smo ţeleli ugotoviti, ali je splošno 

zadovoljstvo z delom rezultat vpliva ene ali več neodvisnih spremenljivk ter kolikšen je 

prispevek posamezne neodvisne spremenljivke k pojasnitvi ravni splošnega 

zadovoljstva z delom. 
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V ta namen smo oblikovali multipli regresijski model, ki je podrobneje opisan v 

prilogi 2. Rezultati multiple regresijske analize so pokazali, da je z vplivom vseh 14 

neodvisnih spremenljivk mogoče pojasniti 41,7 % variance v vrednosti spremenljivke 

O76, ki opisuje splošno zadovoljstvo z delom v obravnavani organizaciji (R=0,646; 

R
2
=0,417; prilagojeni R

2
=0,334; F=5,054, p=0,000), kar kaţe na zadovoljivo 

pojasnjevalno vrednost modela.  

Prediktivno vrednost posameznih neodvisnih spremenljivk smo ugotavljali na 

podlagi standardiziranih ß koeficientov parcialne regresije. Standardizirani ß koeficient 

pojasnjuje, koliko posamezne prediktorske spremenljivke prispevajo k pojasnitvi 

splošnega zadovoljstva z delom v obravnavani organizaciji. Iz modela izhaja, da sta 

statistično značilna (na ravni p<0,05) standardizirana ß koeficienta pri dveh neodvisnih 

spremenljivkah. To pomeni, da na zadovoljstvo zaposlenih z delom v obravnavani 

organizaciji najbolj vplivata njihovo zadovoljstvo z vodstvom organizacije in z 

organizacijo dela. Pozitivni predznak obeh koeficientov parcialne regresije kaţe na 

pozitiven odnos med obema spremenljivkama in zadovoljstvom z delom. 

Ker je bilo z uporabo multiple regresijske analize ugotovljeno, da je statistično 

značilnih več koeficientov parcialne regresije, kar pomeni, da na zadovoljstvo z delom 

vpliva več neodvisnih spremenljivk, lahko potrdimo prvo pomoţno hipotezo, ki se je 

glasila: »Zadovoljstvo zaposlenih je večdimenzionalen psihološki koncept.« Pri tem 

smo ugotovili, da so spremenljivke, ki izkazujejo statistično značilen vpliv na 

zadovoljstvo zaposlenih z delom v obravnavani organizaciji, močno skoncentrirane 

okrog vprašanja managementa organizacije, medtem ko spremenljivke, ki opredeljujejo 

osebnostne značilnosti oziroma značilnosti okolja ter dela in se najpogosteje pojavljajo 

kot determinante zadovoljstva zaposlenih v številnih študijah (Agho, Muller in Price 

1993), v našem primeru statistično niso bile značilne. 

9.1.2 H2 – Vpliv zadovoljstva zaposlenih na organizacijsko klimo 

Organizacijsko klimo smo v magistrski nalogi obravnavali predvsem kot zaznavo 

lastne zdruţbe in kot dojemanje svojih moţnosti in pogojev dela. Organizacijska klima 

je, kot smo ţe ugotovili, relativno trajen pojav, ki označuje mnoţico lastnosti podjetja, 

ki jih lahko proučujemo z različnimi dimenzijami. Dimenzije organizacijske klime pa so 

tisti dejavniki, ki določeno organizacijsko klimo oblikujejo. V naši obravnavi smo 

domnevali, da je relativni pomen in vpliv posameznih dimenzij različen in da je mogoče 

identificirati tiste, ki so najbolj pomembne in s tem najbolj kritične z vidika 

zagotavljanja ustrezne organizacijske klime in s tem pogojev za doseganje uspešnosti 

podjetja.  

Uporabljeno število neodvisnih spremenljivk nas omejuje pri izvedbi analize 

zanesljivosti in pri izbiri spremenljivk, upoštevajoč spremembe koeficienta notranje 

konsistentnosti. Zaradi teh slabosti smo se odločili, da bomo vpliv zadovoljstva na 
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organizacijsko klimo analizirali v dveh korakih: najprej bomo s pomočjo faktorske 

analize zmanjšali število neodvisnih faktorjev in njihov relativni pomen pojasnili z 

relativnim pomenom posameznih faktorjev, nato pa bomo z analizo variance ugotovili, 

ali obstaja vpliv splošnega zadovoljstva zaposlenih pri delu na posamezne faktorje 

organizacijske klime. 

Faktorska analiza je statistična metoda, s katero identificiramo temeljne konstrukte 

skupine podatkov oziroma zmanjšamo število spremenljivk. Metodo, ki je bila 

prvenstveno razvita za potrebe odnosov med večjim številom merljivih entitet, lahko na 

splošno opišemo kot metodo transformacije izvirnih v nove, nekorelirane 

spremenljivke, ki jih imenujemo faktorji. To so spremenljivke, ki jih ne moremo 

opazovati neposredno, ampak jih določimo s pomočjo vhodnih spremenljivk. Prav tako 

kot v regresijskem modelu faktorji predstavljajo manjše število neodvisnih 

spremenljivk, s katerimi lahko pojasnimo neko odvisno spremenljivko. Korelacijo med 

faktorji in izvirnimi spremenljivkami predstavljajo faktorske obremenitve, ki tako kot 

regresijski koeficienti ustvarjajo povezavo med faktorji in izvirnimi spremenljivkami, 

kaţejo na obstoj in jakost povezave ter omogočajo njihovo interpretacijo (Field 2001). 

Načeloma je skoraj vedno mogoče najti faktorsko rešitev za določen niz 

spremenljivk, število ugotovljenih faktorjev pa je arbitrarno. S faktorsko analizo je 

mogoče določiti prav toliko faktorjev, kot je vhodnih spremenljivk, praviloma pa 

raziskovalci njihovo število izberejo glede na prispevek dodatnega faktorja k pojasnitvi 

variance. Pri tem upoštevajo splošno pravilo, po katerem upoštevamo tiste faktorje, ki 

skupaj pojasnjujejo vsaj 70 % variance oziroma imajo lastno vrednost večjo od 1 

(Aaker, Kumar in Day 1998, 589). 

Interpretacijo faktorjev lahko izboljšamo z njihovo rotacijo. Z uporabo posebnih 

rotacijskih shem lahko za isti podatkovni niz generiramo več rešitev (faktorskih 

obremenitev in faktorskih vrednosti), ki spremenijo vsebino in interpretacijo 

posameznih faktorjev. Z rotacijo preuredimo varianco, ki jo pojasnjujejo posamezni 

faktorji. Skupna varianca pri tem ostane enaka, njen deleţ, ki jo pojasnjuje posamezen 

faktor, pa se z rotacijo spremeni. Proces faktorske analize tako postane zelo subjektiven, 

saj določitev števila faktorjev, njihova interpretacija in korekcija s pomočjo rotacij 

ostaja diskrecijska pravica raziskovalca. Poleg tega v okviru faktorske analize 

praviloma ne uporabljamo statističnih testov, s katerimi bi bilo mogoče ugotoviti, ali so 

rezultati zgolj naključni ali pa predstavljajo dejansko uporabno sliko. 

V našem primeru je uporaba faktorske analize (priloga 2, točka 4) nujna, saj je 

število vhodnih spremenljivk preveliko, da bi lahko ob doseţeni velikosti vzorca 

zagotovili ustreznost njihove analize, zato smo najprej s pomočjo Bartlettovega in 

Keiser-Meyer-Olkinovega testa (KMO) ugotavljali, ali je uporaba faktorske analize na 

našem vzorcu primerna.  
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KMO koeficient se giblje v intervalu med 0 in 1 ter pojasnjuje relativno jakost 

razpršitve vzorca korelacije. V našem primeru je vrednost KMO koeficienta večja od 

0,8 in kaţe na precejšnjo zanesljivost faktorske analize, saj bo s faktorsko analizo 

mogoče določiti jasne in zanesljive faktorje, ki bodo pojasnjevali precejšen del skupne 

variance.  

Z Bartlettovim testom ugotavljamo, ali med spremenljivkami obstaja kakršna koli 

povezava, saj v primeru popolnoma neodvisnih in nepovezanih spremenljivk faktorjev 

ni mogoče oblikovati. Statistična značilnost testa v našem primeru potrjuje obstoj 

odvisnosti spremenljivk in omogoča izvedbo analize. 

S pomočjo statističnega programa SPSS smo določili lastne vrednosti posameznih 

linearnih komponent (faktorjev), ki so razvidni iz tabele lastnih vrednosti. Kot smo ţe 

dejali, lastne vrednosti predstavljajo deleţ variance izvirnih spremenljivk, ki so 

povezane s posameznim faktorjem. Povedano drugače – prvi generirani faktor z lastno 

vrednostjo 26,988 pojasnjuje več skupne variance kot posamezna izvirna spremenljivka. 

V našem primeru je s pomočjo prvega faktorja mogoče pojasniti 44,243 % skupne 

variance, z drugim faktorjem 5,385 % itd. Iz tabele lastnih vrednosti lahko ugotovimo, 

da 11 generiranih faktorjev pojasnjuje 71,551 % skupne variance 61 neodvisnih 

spremenljivk, kar predstavlja pomembno zmanjšanje števila analitičnih enot in je v 

skladu z rezultatom KMO testa. 

Na osnovi lastnih vrednosti in komunalitet je mogoče določiti število faktorjev, ki 

smo jih vključili v nadaljnjo analizo. Program SPSS uporablja Kaiserjev kriterij, po 

katerem obdrţimo vse tiste faktorje, ki imajo lastno vrednost večjo od 1. Kriterij je 

zanesljiv, kadar je število izvirnih spremenljivk manjše, povprečne komunalitete pa so 

večje od 0,7. V našem primeru sta izpolnjena oba kriterija, zato smo v nadaljnjo analizo 

vključili prvih 11 faktorjev. 

Nerotirana matrika faktorskih obremenitev je za našo obravnavo nepomembna, saj 

večina spremenljivk korelira predvsem s prvim faktorjem. Zato smo uporabili metodo 

varimax rotacije, s katero je interpretacija faktorjev veliko laţja, saj v tem primeru 

posamezne spremenljivke visoko korelirajo tudi s preostalimi faktorji. Iz matrike 

rotiranih komponent je mogoče obravnavane spremenljivke dodeliti posameznemu 

faktorju ter identificirati konstrukte, ki jih merimo s posameznimi spremenljivkami. 

Prilagojeno rotirano matriko faktorskih obremenitev prikazujemo v prilogi 2 (točka 

4.1). Najbolj očitna ugotovitev izvedene faktorske analize je, da se ugotovljeni faktorji 

ne skladajo z vsebinskimi sklopi, ki so bili osnova merilnega instrumenta – vprašalnika, 

s katerim smo zbrali podatke, kar kaţe na razliko med stališči anketirancev ter 

konceptualno zasnovo, ki jo zasledujejo raziskovalci organizacijske klime. Povedano 

drugače – anketiranci v obravnavani organizaciji organizacijsko klimo kot rezultat 

zaznave lastne zdruţbe in dojemanje svojih moţnosti in pogojev dela oblikujejo s 
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primerjavo specifičnih primerjalnih standardov, ki so rezultat preteklih izkušenj, 

predvsem pa značilnosti okolja, v katerem delajo.  

Poleg tega kar nekaj spremenljivk korelira z več faktorji, kar oteţuje vsebinsko 

smiselno interpretacijo posameznih faktorjev. Kljub temu smo identificirane faktorje 

glede na nabor spremenljivk, ki z njimi najmočneje korelirajo, poskušali vsebinsko 

opisati. Tako se prvi faktor nanaša na vodenje obravnavane organizacije, ki je 

determinirano z organiziranostjo, poznavanjem ciljev, pripadnostjo zaposlenih, načinom 

vodenja in prevladujočo obliko interne komunikacije.  

Drugi faktor se nanaša na osebni razvoj zaposlenih, ki je odvisen predvsem od 

primernih moţnosti za usposabljanje in napredovanje zaposlenih. 

Tretji faktor v preteţni meri zdruţuje spremenljivke, ki opisujejo medsebojne 

odnose med zaposlenimi, ki se kaţejo v medsebojnem zaupanju, dobrih odnosih, 

reševanju konfliktov v skupno korist, učenju drug od drugega ipd. 

Četrti faktor določajo spremenljivke, ki opredeljujejo motiviranost zaposlenih, kar 

se kaţe na primer v pripravljenosti na dodatne napore, zavzetosti za delo in 

odgovornosti do kakovosti. 

Peti faktor opredeljuje iniciativnost zaposlenih v obliki prevzemanja tveganj za 

uveljavitev svojih pobud, predlaganje izboljšav ter stalno izboljševanje in posodabljanje 

storitev. 

Šesti faktor konceptualno opisuje usklajenost zaposlenih in organizacije, ki se kaţe 

v ustreznem in znanem poloţaju zaposlenih v organizaciji ter v poznavanju, 

sooblikovanju in sprejemanju ciljev podjetja. 

Ostale faktorje je mogoče vsebinsko pojasniti s koncepti, kot so inovativnost 

zaposlenih, plače oziroma nagrajevanje zaposlenih, lojalnost, varnost zaposlitve in 

organizacija dela. 

S faktorsko analizo smo lahko zmanjšali število spremenljivk, ki determinirajo 

organizacijsko klimo obravnavanega podjetja, in jih preoblikovali v enajst vsebinsko 

različnih faktorjev ali dimenzij. Zadovoljstvo zaposlenih pri delu kot ena izmed 

domnevnih determinant organizacijske klime v osnovni vprašalnik ni bilo vključeno in 

tako ni bilo neposredno merjeno. Razlog za to je v konceptualnem prekrivanju pojmov 

zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska klima. Po našem mnenju gre pri zadovoljstvu 

za podrejen – pojasnjujoč – vidik organizacijske klime, ki pomembno vpliva na 

zaznavanje organizacijske klime. 

Z izvedbo enosmerne analize variance smo tako preverili, v kolikšni meri 

zadovoljstvo zaposlenih pojasnjuje varianco posameznih faktorjev organizacijske klime. 

Z uporabo omenjene metode je mogoče analizirati varianco kvantitativnih odvisnih 

spremenljivk v odnosu do ene neodvisne spremenljivke. Z analizo variance testiramo 

domnevo, da so različne srednje vrednosti enake, pri tem pa moramo upoštevati, da 
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osnovni podatki zagotavljajo homogenost varianc, kar pred izvedbo analize testiramo z 

Levenovim testom. 

Analizo variance smo izvedli tako, da smo kot odvisne spremenljivke v model 

uvedli faktorske vrednosti, ki smo jih dobili kot rezultat faktorske analize, kot 

neodvisno spremenljivko pa smo uvedli splošno zadovoljstvo pri delu (spremenljivka 

O76). Preverjali smo torej domnevo, da zadovoljstvo zaposlenih pri delu statistično 

pomembno pojasnjuje varianco posameznih faktorjev oziroma da so srednje vrednosti 

posameznega faktorja med različnimi skupinami, ki so določene z neodvisno 

spremenljivko, enake. 

Iz analize homogenosti varianc izhaja, da je bila ta za izvedbo enosmerne analize 

variance zagotovljena, saj Levenov koeficient ni bil statistično značilen pri nobenem od 

uporabljenih faktorjev. Kršitev domneve homogenosti varianc bi pri izvedbi analize 

variance lahko predstavlja precejšen metodološki problem. 

Analiza variance po posameznih faktorjih je pokazala, da obstajajo statistično 

značilne razlike v srednjih vrednostih med posameznimi skupinami anketirancev pri 

štirih faktorjih: vodenju, motiviranosti, iniciativnosti in plači. Pokazalo se je, da 

zadovoljstvo zaposlenih pri delu statistično pomembno pojasnjuje varianco navedenih 

faktorjev. Pri ostalih sedmih faktorjih pa se srednje vrednosti med različnimi 

analitičnimi skupinami niso statistično pomembno razlikovale.  

Vpliv zadovoljstva zaposlenih na organizacijsko klimo je mogoče določiti na 

osnovi deleţa variance, ki jih pojasnjujejo posamezni faktorji organizacijske klime, ki 

izkazujejo odvisnost od zadovoljstva zaposlenih. Izhajajoč iz tabele lastnih vrednosti je 

mogoče ugotoviti, da faktorji, ki izkazujejo odvisnost od zadovoljstva zaposlenih, 

pojasnjujejo 54,429 % skupne variance, kar predstavlja tri četrtine skupne faktorske 

variance. Navedeno pomeni, da zadovoljstvo pri zaposlenih vpliva na del, vendar ne na 

vse faktorje organizacijske klime. Pomoţno hipotezo H2, ki se je glasila: »Zadovoljstvo 

zaposlenih najpomembneje vpliva na organizacijsko klimo,« je tako mogoče potrditi, 

vendar velja, da zadovoljstvo zaposlenih ni edini dejavnik, ki vpliva na zaznavanje 

organizacijske klime v obravnavani organizaciji. 

9.2 Potrditev hipotez in primerjava s teoretičnimi izhodišči 

9.2.1 Zadovoljstvo zaposlenih kot večdimenzionalen psihološki konstrukt 

Različni avtorji navajajo dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo 

zaposlenih, ki pa pri posameznikih ne povzročajo enakega zadovoljstva oz. 

nezadovoljstva. Kot ključne dejavnike avtorji večinoma izpostavljajo plačo, dodatke, 

ugodnosti, moţnost napredovanja, sodelavce, varnost, delovne pogoje idr. Torej na 

zadovoljstvo zaposlenih vpliva vse od osebnih značilnosti posameznika pa do tehničnih 

podrobnosti delovnega mesta.  
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V obravnavanem podjetju smo naravo psihološkega koncepta zadovoljstvo 

zaposlenih analizirali z uporabo multiple regresijske analize, zasnovane na posebej 

oblikovanem vprašalniku in nizu 14 spremenljivk, s katerimi so anketiranci na 

petstopenjski lestvici vrednotili delna zadovoljstva z delom v obravnavani organizaciji.  

Oblikovani regresijski model je imel zadovoljivo pojasnjevalno vrednost, saj smo z 

njim lahko pojasnili 41,7 % variance odvisne spremenljivke. Prediktivna vrednost 

posameznih spremenljivk pa je bila manjša, saj sta od 14 neodvisnih spremenljivk le 

dve spremenljivki izkazovale statistično pomemben prispevek k pojasnitvi splošnega 

zadovoljstva pri delu. Tako smo ugotovili, da na zadovoljstvo zaposlenih pozitivno 

vplivata zadovoljstvo z vodstvom organizacije in z organizacijo dela. Izločitev drugih 

elementov zadovoljstva, kot so pogoji dela, sodelavci, stalnost zaposlitve in delovni čas, 

torej tistih, ki jih avtorji postavljajo kot ključne dejavnike, je bila presenetljiva in kaţe 

na to, da ključne socialne dimenzije delovnega okolja niso vplivale na zadovoljstvo 

zaposlenih, saj ti očitno menijo, da so na primer pogoji dela in stalnost zaposlitve 

zagotovljeni in se ne bodo bistveno spremenili, zato so svoje zaznavanje zadovoljstva 

zasnovali na oceni zadovoljstva z vodstvom organizacije (zadovoljstvo je vezano na 

institucijo oziroma posameznike) in organizacijo dela. Razlog za navedeno je mogoče 

iskati v specifičnosti obravnavane organizacije in v njej veljavnih razmerjih med 

zaposlenimi. Tega vprašanja v okviru naše raziskave nismo obravnavali.  

Ţe od nekdaj je znano, da so Slovenske ţeleznice za zaposlene varno, socialno, 

podjetje, zaposleni imajo močno zaslombo sindikata, ki je eden izmed ključnih, če ne 

kar ključen dejavnik pri vodenju podjetja. Najbrţ je to tudi posledica hitre menjave 

vodstva, saj nihče na poloţaju ne ostaja več kot dve leti, kar je za podjetje slabo. V tako 

kratkem času vodstvo ne more izpeljati zastavljenih načrtov. Upoštevati pa moramo, da 

je v času izvedbe raziskave podjetje delovalo v specifičnih pogojih poslovanja in da 

nekateri običajni zunanji dejavniki, kot je na primer konkurenca, na poslovanje podjetja 

niso imeli večjega vpliva. Po izvedbi raziskave so se poslovni pogoji bistveno 

spremenili, saj je prišlo do odprtja trga in do vstopa prvih konkurentov na prej zaščiten 

trg ţelezniških prevoznih storitev, poleg tega pa se je v času po izvedbi raziskave 

poslabšala tudi splošna gospodarska klima, kar je vplivalo na spremembo nekaterih 

osnovnih »postulatov« poslovanja obravnavanega podjetja in s tem, tako domnevamo, 

tudi na spremembo strukturnih razmerij in zaznave zadovoljstva in organizacijske 

klime. Vpliva spremembe zunanjih dejavnikov poslovanja na zaznavanje zadovoljstva 

in spreminjanje organizacijske klime v našem primeru nismo obravnavali, je pa to 

področje, ki je vredno podrobnejše obravnave v razširjeni raziskavi. Prav tako bi bilo 

smiselno v tej situaciji, ko se podjetje ukvarja s slabimi rezultati poslovanja, z 

odpuščanjem ljudi, s skrajšanjem delavnega časa ter s hudo konkurenco, raziskavo 

ponoviti. Ta bi najbrţ pokazala, da na zadovoljstvo pomembno vplivajo tudi socialne 

dimenzije dela. 
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Ne glede na navedeno smo ugotovili, da je zadovoljstvo večdimenzionalen in s tem 

kompleksen psihološki konstrukt, ki od managementa organizacije zahteva poznavanje 

specifičnih gonilnikov zaznave zadovoljstva in ukrepanje na več ravneh.  

Mihaličeva (2008a, 18–28) poudarja, da je treba skrbeti za zaposlene. Za povečanje 

zadovoljstva je pomembno, da zaposleni razumejo pomen in namen posameznega cilja 

organizacije, temu je treba nameniti dovolj časa in se nato o učinkih prepričati s 

povratnimi informacijami zaposlenih. Cilji morajo biti zaposlenim predstavljeni kot 

izziv, biti morajo realno zastavljeni in dosegljivi. Prilagojeni morajo biti zaposlenim, 

vendar vedno nekoliko nad njimi. 

Predpogoj za zadovoljstvo zaposlenih so predvsem definiranje pričakovanj 

zaposlenih in podjetja, spodbujanje sposobnosti, izpostavljanje doseţkov pri delu, 

spodbujanje samoinciativnosti, prispevanje zaposlenih k razvoju organizacije preko 

osebnostnega razvoja, razvijanje solidarnosti in prijateljstva, izpostavljanje pomena 

prispevka posameznika za uspehe organizacije, odprta komunikacija med vodstvom in 

zaposlenimi, motiviranje in zdrava konkurenčnost med zaposlenimi. 

Z zadovoljstvom zaposlenih se mora obravnavano podjetje načrtno ukvarjati, treba 

je preverjati stanje zadovoljstva in napake sproti odpravljati s ciljem povečanja 

zadovoljstva zaposlenih in posledično tudi povečanja uspešnosti podjetja.  

9.2.2 Vpliv zadovoljstva zaposlenih na organizacijsko klimo  

Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih sta medsebojno povezana. Človek, 

ki zaznava vzpodbudno organizacijsko klimo, je tudi bolj zadovoljen s svojim delom. 

Klima v podjetju je odvisna od različnih dejavnikov, eden izmed pomembnih je 

zadovoljstvo zaposlenih, ni pa edini. Pomembni so tudi: pripadnost organizaciji, 

organiziranost, poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, strokovna usposobljenost in 

učenje, vodenje, notranji odnosi, razvoj kariere, motivacija in zavzetost, notranje 

komuniciranje in informiranje, odnos do kakovosti, inovativnost in iniciativnost ter 

nagrajevanje. 

Organizacijsko klimo smo v magistrski nalogi obravnavali predvsem kot zaznavo 

lastne zdruţbe in dojemanje svojih moţnosti in pogojev dela. Ker gre za relativno trajen 

pojav, je spreminjanje organizacijske klime dolgotrajen proces, ki je zaznamovan z 

vplivom različnih dejavnikov. Zato je z vidika managementa treba zagotoviti 

identifikacijo vseh tistih, ki so najbolj pomembni in s tem najbolj kritični z vidika 

zagotavljanja pogojev za doseganje uspešnosti podjetja.  

V naši raziskavi smo proučevali odnos med organizacijsko klimo in zadovoljstvom 

zaposlenih kot enega izmed omenjenih kritičnih dejavnikov. V ta namen smo z uporabo 

faktorske analize poskušali opredeliti dimenzije, ki determinirajo organizacijsko klimo v 

obravnavani organizaciji. Faktorsko analizo smo izvedli z upoštevanjem 61 neodvisnih 

spremenljivk, ki smo jih z analizo lahko zdruţili v 11 faktorjev, ki so predstavljali 
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dimenzije organizacijske klime. Tudi v tem primeru smo lahko ugotovili, da se vsebina 

faktorjev razlikuje od vsebinskih sklopov, ki so bili teoretična osnova za oblikovanje 

vprašalnika, po našem mnenju kot posledica specifičnih značilnosti okolja, v katerem 

delajo. 

Z izvedbo faktorske analize smo ugotovili, da organizacijsko klimo v obravnavani 

organizaciji determinira 11 dimenzij, ki smo jim določili individualni vsebinski pomen. 

Tako mednje sodijo način vodenja in organiziranja podjetja, osebni razvoj zaposlenih, 

medsebojni odnosi, motiviranost zaposlenih, iniciativnost, usklajenost, inovativnost, 

nagrajevanje, lojalnost, varnost zaposlitve in organizacija dela. Ugotovili smo, da 

podobno kot v primeru zadovoljstva, tudi najpomembnejše dimenzije organizacijske 

klime bolj kot individualni izpostavljajo korporativni vidik. Bolj kot posameznikovo 

občutje pogojev in značilnosti delovnega okolja in dela, ki ga opravlja, na 

organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih vplivajo dejavniki, ki so v preteţni 

meri organizacijske narave (vodenje organizacije, organiziranost). To pred management 

postavlja vrsto vprašanj, saj se zdi, da na primer z izboljšanjem delovnih pogojev ne bo 

mogoče doseči enakih učinkov kot s spremembami načina vodenja in organiziranostjo 

podjetja.  

Vpliv zadovoljstva na organizacijsko klimo smo preverjali z uporabo enosmerne 

analize variance. Če je namreč mogoče dokazati, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v zaznavi posameznih dimenzij organizacijske klime glede na to, kako 

zadovoljni so zaposleni pri delu, potem je mogoče trditi, da je zadovoljstvo dejavnik, ki 

najpomembneje vpliva na oblikovanje organizacijske klime. Z analizo smo pokazali, da 

je zadovoljstvo spremenljivka, ki statistično pomembno pojasnjuje varianco štirih od 

enajstih dimenzij organizacijske klime (vodenje, motiviranost, iniciativnost in 

plača/nagrajevanje), pri drugih sedmih dimenzijah pa razlik v zaznavi organizacijske 

klime med anketiranci, ki so izkazovali različne stopnje zadovoljstva pri delu, niso bile 

statistično značilne. Zadovoljstvo zaposlenih se je izkazalo kot najpomembnejši 

dejavnik, ki vpliva na zaznavo organizacijske klime. Ne glede na to velja poudariti, da 

je treba pri določitvi in izvedbi ukrepov za spreminjanje organizacijske klime upoštevati 

kompleksnost organizacijske klime in zagotoviti vpliv ne samo na najpomembnejše, 

marveč tudi na vse ostale relevantne dejavnike organizacijske klime. Kateri so tisti 

ostali pomembni dejavniki, je v obravnavanem podjetju moč ugotoviti z razširjeno 

raziskavo. 

Smiselno bi bilo preverjati organizacijsko klimo na ravni celega podjetja; s tem bi 

ugotovili, ali je klima primerna glede na drastične spremembe v okolju. V Sloveniji so 

vidna podjetja zdruţena v projekt SiOK s ciljem raziskovanje organizacijske klime in 

zadovoljstva zaposlenih v slovenskih organizacijah z namenom povečanja zavedanja o 

pomenu klime in zavedanja o pomenu ustreznih metod za njen razvoj. Smiselno bi bilo 
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pristopiti k projektu tudi zaradi primerjalnosti z ostalimi vodilnimi podjetji s ciljem 

iskanja izboljšav na tem področju. 

Upoštevajoč rezultate izvedenih statističnih analiz smo lahko potrdili obe pomoţni 

in glavno hipotezo, navedli smo priporočila in s tem so bili doseţeni zastavljeni cilji 

magistrske naloge. 
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10 SKLEP 

Med pomembne temelje delovanja vsakega uspešnega podjetja štejemo jasno 

zastavljeno vizijo, vrednote in poslovne cilje. V današnjem času, ko so tehnologija in 

finančni viri vse bolj dostopni, moramo konkurenčne prednosti iskati na drugih 

področjih.  

Zagotovo so ključni dejavniki pri konkurenčni prednosti vsakega podjetja zaposleni 

v podjetju. Kapital in najnovejša tehnologija ne pomagata k uspešnosti podjetja brez 

usposobljenih, lojalnih in visoko motiviranih zaposlenih. Če hoče biti podjetje uspešno, 

mora biti drugačno od konkurence. Drugačnost je v ljudeh, saj ljudi ni mogoče tako 

hitro posnemati kot tehnologijo. Zato je zelo pomembno, da se v podjetju ukvarjajo z 

zaposlenimi, da preverjajo njihovo zadovoljstvo in, ko se to zmanjša, ukrepajo.  

Zadovoljni zaposleni so osnova za pozitivno klimo v podjetju, ki je trajen pojav. 

Označuje mnoţico lastnosti podjetja, je izraz, s katerim ponazarjamo odnose med 

zaposlenimi delavci v podjetju. Če so ti odnosi pozitivni, se oblikuje ugodno in 

prijateljsko vzdušje. Ljudje se med seboj dobro razumejo, so zadovoljni v svojem 

delovnem prostoru, so visoko produktivni in zato se podjetje hitro razvija. Kadar odnosi 

ustvarjajo napeta vzdušja, nezadovoljstvo, konflikte, je posledica tega lahko nizka 

produktivnost in negativna klima. Človek, ki zaznava vzpodbudno organizacijsko 

klimo, je ponavadi tudi bolj zadovoljen s svojim delom. Zadovoljstvo z delom je 

čustveni odziv posameznikov na delovno okolje. Izraţa se v vrednotenju določenih 

vidikov dela in organizacije, ki so za posameznika pomembni. Je eden izmed 

pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na organizacijsko klimo, ni pa edini, kar smo 

dokazali tudi v obravnavanem podjetju. Cilj vsake organizacije je ustvariti vzdušje, ki 

pospešuje in podpira doseganje razvojnih ciljev. Dobra klima ustvarja ozračje enotnosti, 

lojalnosti in dobre volje med zaposlenimi ter se pozitivno kaţe tudi v razmerju s 

strankami.  

Pomembno je, da se vodstvo ukvarja z zaposlenimi, kajti ti so v današnjem hitro 

tehnološko razvijajočem se svetu konkurenčna prednost pred ostalimi podjetji. Prav 

tako je smiselno meriti klimo v podjetju. Raziskovanje organizacijske klime omogoča 

managementu vpogled v mnenje oziroma prepričanje različnih skupin zaposlenih o 

njihovem delu, delovnem okolju in pogojih dela ter o organizaciji. Z merjenjem klime 

management dobi povratno informacijo o tem, kako dobro organizacija izpolnjuje 

pričakovanja zaposlenih, ter hkrati lahko ugotovi, kaj je treba spremeniti in kje.  

Spreminjanje klime je počasen in zahteven postopek, ki zahteva predvsem njeno 

obvladovanje oz. ugotavljanje, kakšno klimo moramo ustvariti, da lahko doseţemo 

spremembe in izboljšave. 

Na podlagi raziskave v PE Tovorni promet smo ugotovili, da na zadovoljstvo 

vpliva več neodvisnih spremenljivk, in s tem potrdili hipotezo, da je zadovoljstvo 
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večdimenzionalen psihološki koncept. Zanimivo je, da so zaposleni kot najpomembnejši 

dimenziji izpostavili vodstvo in organizacijo dela, ključne socialne dimenzije, kot so na 

primer pogoji dela in stalnost zaposlitve, pa niso najbolj pomembne in jih sprejemajo 

kot samoumevne. Ţe od nekdaj je znano, da so Slovenske ţeleznice za zaposlene varno, 

socialno podjetje, zaposleni imajo močno zaslombo sindikata, ki je eden izmed ključnih, 

če ne ključen dejavnik pri vodenju podjetja. Da sta izpostavljeni dimenziji vodstvo in 

organizacija dela, je najbrţ tudi posledica hitrih menjav managementa, saj nihče na 

poloţaju ne ostaja več kot dve leti, kar je za podjetje slabo. V tako kratkem času 

vodstvo ne mora izpeljati zastavljenih načrtov in postaviti kakovostne organizacije dela. 

V času izvedbe raziskave je podjetje delovalo v specifičnih pogojih poslovanja, zato 

nekateri, običajno zunanji dejavniki, kot je na primer konkurenca, na poslovanje 

podjetja niso imeli večjega vpliva. Po izvedbi raziskave so se poslovni pogoji bistveno 

spremenili, saj je prišlo do odprtja trga in do vstopa prvih konkurentov na prej zaščiten 

trg ţelezniških prevoznih storitev, poleg tega pa se je v času po izvedbi raziskave 

poslabšala tudi splošna gospodarska klima, kar je vplivalo na spremembo nekaterih 

osnovnih »postulatov« poslovanja obravnavanega podjetja in s tem, tako domnevamo, 

tudi na spremembo strukturnih razmerij in zaznave zadovoljstva in organizacijske 

klime. Vpliva spremembe zunanjih dejavnikov poslovanja na zaznavanje zadovoljstva 

in spreminjanje organizacijske klime v našem primeru nismo obravnavali, je pa to 

področje, ki je vredno podrobnejše obravnave v razširjeni raziskavi. Prav tako bi bilo 

smiselno v tej situaciji, ko se podjetje ukvarja s slabimi rezultati poslovanja, z 

odpuščanjem ljudi, s skrajšanjem delavnega časa ter s hudo konkurenco, ponoviti 

raziskavo; ta bi najbrţ pokazala drugačne rezultate – predvsem, da na zadovoljstvo 

pomembno vplivajo tudi socialne dimenzije. 

V razmerah poslovnih teţav ali ţe akutne krize organizacijo najprej zapustijo 

visoko usposobljeni in dobro informirani zaposleni, ostanejo pa manj izobraţeni in 

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

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

prinaša travmatične posledice (Dubrovski 2000, 13–17).  

V trenutni krizni situaciji je še posebej treba skrbeti za usposobljene zaposlene, 

treba jih je vključiti v proces reševanja nastale situacije, jim dati občutek, da so 

pomembni za podjetje in da je njihov delovni prispevek zelo pomemben za uspešnost 

podjetja. 

Zavedajmo se, da ključni elementi zadovoljstva zaposlenih niso povezani z velikimi 

dodatnimi finančnimi investicijami, temveč so prvenstveno neprimerno bolj vezani na 

spremembe v načinih razmišljanja, pojmovanja in reagiranja, zato jih lahko uvede in 

osvoji vsaka organizacija. Vodstvo lahko naredi ţe velik korak, ko zaposlenim daje 

moţnost za inovativnost, se spusti na njihovo raven, jim prisluhne in omogoči 
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uveljavitev dobrih idej, izboljša pretok informacij, jih vključuje v različne projekte in 

daje občutek, da so pomemben člen pri doseganju načrtov podjetja. 

Potrjena je tudi druga postavljena hipoteza, da zadovoljstvo zaposlenih vpliva na 

organizacijsko klimo. Vendar ne smemo pozabiti, da to ni edini dejavnik. Je le eden 

izmed dejavnikov, ki vplivajo na zaznavo organizacijske klime, zaradi česar je treba pri 

določitvi in izvedbi ukrepov za spreminjanje organizacijske klime upoštevati, da 

organizacijska klima ni le večdimenzionalen psihološki koncept, ampak da nanjo vpliva 

večje število dejavnikov z različno jakostjo vpliva na posamezne dimenzije in 

organizacijsko klimo v celoti. Kateri so tisti ostali pomembni dejavniki, je moč 

ugotoviti z razširjeno raziskavo. V danem trenutku bi bilo smiselno preverjati 

organizacijsko klimo na ravni celega podjetja, s tem bi ugotovili, ali je klima primerna 

glede na drastične spremembe v okolju. V Sloveniji so vidna podjetja zdruţena v 

projekt SiOK s ciljem raziskovanja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v 

slovenskih organizacijah, s čimer naj bi dosegli povečanje zavedanja o pomenu klime in 

zavedanja o pomenu ustreznih metod za njen razvoj. Smiselno bi bilo pristopiti k 

projektu tudi zaradi primerjalnosti z ostalimi vodilnimi podjetji, kar bi nam omogočilo 

laţje iskanje izboljšav na tem področju.  

Bistvo je, da postane skrb za klimo 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 in posledično k večji uspešnosti podjetja. 

Kljub temu, da nismo proučevali neposrednega vpliva organizacijske klime ter 

zadovoljstva zaposlenih na uspešnost podjetja, obstoj pozitivnega razmerja dokazujejo 

različne študije in ga podpira tudi teorija. Podjetje, v katerem je organizacijska klima 

pozitivna in kjer so zaposleni zadovoljni, je dolgoročnejše uspešnejše na trgu. 

Torej velja dejstvo, da sta zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska klima ključ do 

uspešnosti podjetja. 
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Priloga 1 

 

Spoštovani, 

 

Spodaj podpisana Melita Rozman Dacar, zaposlena v Sluţbi za prodajo zaključujem 

podiplomski študij na Fakulteti za management v Kopru. V svojem magistrskem delu, 

ki ga  pripravljam pod mentorstvom doc. dr. Draga Dubrovskega, obravnavam področje 

organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, kot ključ uspešnosti v podjetju. 

 

Prosim vas za sodelovanje v raziskavi, za katero potrebujem izpolnitev priloţenega 

vprašalnika, ki je sestavljen iz treh sklopov in sicer iz delovanja organizacije, 

zadovoljstva pri delu ter splošnega dela.  

 

V vprašalniku so navedene trditve, ki se nanašajo na različne vidike vašega dojemanja 

organizacije in njenega delovanja. Ocenjujete tako, da obkroţite ustrezno številko na 

desni strani trditve. Ocenjujte tekoče, ni se potrebno zadrţevati pri posameznih trditvah. 

Prvi občutek, ki ga dobite, ko preberete trditev, je navadno najbliţe resnici. 

Na podlagi odgovorov bo izvedena raziskava, ki ima namen ugotoviti, kakšna klima 

prevladuje v našem podjetju in kateri so dejavniki ki vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih.  

 

Podatki so zaupne narave, zagotavljajo anonimnost in bodo uporabljeni izključno za 

potrebe raziskave.  

Prosim, da mi anketne vprašalnike vrnete v roku 14 dni na naslov: 

 

Melita Rozman Dacar, 

PE Tovorni promet 

Sluţba za prodajo 

Kolodvorska 11 

1000 Ljubljana 

(lahko pa mi ga dostavite tudi v pisarno 364) 

 

Za vaše sodelovanje se vam ţe vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam! 

 

 

Melita Rozman Dacar 
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Vprašalnik 

 

1. Delovanje organizacije  

Vprašanja v prvem delu se nanašajo na doţivljanje organizacije in delovanje le-te. 

Ocenite stopnjo vašega strinjanja s postavljenimi trditvami tako, da ob vsaki trditvi 

obkroţite eno številko od 1 do 5 glede na sledečo lestvico. 

 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam. 
Ne strinjam se. Niti – niti. Strinjam se. 

Popolnoma se 

strinjam. 

 

A   Pripadnost organizaciji  

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

2. Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi poslovnih 

teţav zniţala plača. 

1    2    3    4    5 

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

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

5. Naše podjetje spada v primerjavi z drugimi slovenskimi podjetji 

med bolj uspešne. 

1    2    3    4    5 

 

B   Organiziranost  

6. Zaposleni razumemo svoj poloţaj v organizacijski shemi podjetja. 1    2    3    4    5 

7. V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno 

uravnoteţene na vseh nivojih. 

1    2    3    4    5 

8. V naši organizaciji so zadolţitve jasno opredeljene. 1    2    3    4    5 

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

delu. 

1    2    3    4    5 

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

 

C   Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev  

11. Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo – dolgoročni 

razlog obstoja in delovanja. 

1    2    3    4    5 

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

13. Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi ostali 

zaposleni. 

1    2    3    4    5 

14. Zaposleni cilje podjetja sprejemamo za svoje cilje 1    2    3    4    5 

15. Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so realno postavljeni 1    2    3    4    5 
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D   Strokovna usposobljenost in učenje  

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

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

18. Pri usposabljanju se upoštevajo tudi ţelje zaposlenih. 1    2    3    4    5 

19. Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro 

opravljanje dela. 

1    2    3    4    5 

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

 

E   Vodenje  

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

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

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

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

25. Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za 

svoje delo. 

1    2    3    4    5 

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

 

F   Notranji odnosi  

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

28. Ljudje si medsebojno zaupajo. 1    2    3    4    5 

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

30. V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa 

tekmujemo. 

1    2    3    4    5 

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

 

G   Razvoj kariere  

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

najboljše poloţaje. 

1    2    3    4    5 

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

34. Zaposleni na vseh nivojih imamo realne moţnosti za 

napredovanje 

1    2    3    4    5 

35. Zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z dosedanjim 

osebnim razvojem. 

1    2    3    4    5 

36. Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim. 1    2    3    4    5 
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I   Motivacija in zavzetost  

37. V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve glede 

delovne uspešnosti. 

1    2    3    4    5 

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

39. Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je 

pohvaljen. 

1    2    3    4    5 

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

41. Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten napor, kadar 

se to pri delu zahteva 

1    2    3    4    5 

 

J   Notranje komuniciranje in informiranje  

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

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

44. Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje 

našega dela. 

1    2    3    4    5 

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

46. V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo sproščeno, 

prijateljsko in enakopravno. 

1    2    3    4    5 

 

K   Odnos do kakovosti  

47. Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju standardov 

kakovosti. 

1    2    3    4    5 

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

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

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

51. Druge sodelavce in oddelke obravnavamo kot svoje cenjene 

stranke. 

1    2    3    4    5 

 

L   Inovativnost in iniciativnost  

52. V organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi – 

ne le naši vodje. 

1    2    3    4    5 

53. Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev 

svojih pobud. 

1    2    3    4    5 

54. Napake med preskušanjem novih načinov dela so v naši 

organizaciji sprejemljive. 

1    2    3    4    5 

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

56. Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti sprememb. 1    2    3    4    5 
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M   Nagrajevanje  

57. Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in 

standardih. 

1    2    3    4    5 

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

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

stimulirani. 

1    2    3    4    5 

60. Zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj enakovredna ravni plač na 

trţišču. 

1    2    3    4    5 

61. Razmerja med plačami zaposlenih v podjetju so ustrezna. 1    2    3    4    5 

 

2. Zadovoljstvo pri delu 

Vprašanja v drugem delu vprašalnika se nanašajo na doţivljanje vašega osebnega 

zadovoljstva pri delu. Ocenite vsak vidik vašega zadovoljstva tako, da ob njem 

obkroţite eno številko od 1 do 5 glede na sledečo lestvico. 

 

1 2 3 4 5 
Popolnoma sem 

nezadovoljen. 

Nezadovoljen 

sem. 
Niti – niti. Zadovoljen sem. 

Popolnoma sem 

zadovoljen. 

 

N   Zadovoljstvo pri delu 

      Kako zadovoljni ste pri svojem delu … 

 

62. … z moţnostjo napredovanja? 1    2    3    4    5 

63. … z neposrednim vodjo? 1    2    3    4    5 

64. … z vodstvom organizacije? 1    2    3    4    5 

65. … z načinom vodenja in organizacijo dela? 1    2    3    4    5 

66. … z obveščanjem o dogodkih v podjetju? 1    2    3    4    5 

67. … s pravočasnostjo informacij in obveščanjem o zadevah, ki so 

pomembne za vaše delo ter povratnimi informacijami? 

1    2    3    4    5 

68. … s plačo? 1    2    3    4    5 

69. … z moţnostmi za izobraţevanje? 1    2    3    4    5 

70. … z vašim statusom v organizaciji? 1    2    3    4    5 

71. … z delovnimi pogoji (oprema, prostori,…)? 1    2    3    4    5 

72. … s sodelavci? 1    2    3    4    5 

73. … z delom, ki ga opravljate? 1    2    3    4    5 

74. … s stalnostjo vaše zaposlitve? 1    2    3    4    5 

75. … z delovnim časom? 1    2    3    4    5 

 

O   Splošno zadovoljstvo 

Kako ste na splošno zadovoljni … 

 

76. … pri delu, ki ga opravljate? 1   2    3    4    5 
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3. Podatki o anketirancu 

 

Spol 

 Moški 

 Ţenska 

 

Starost 

 do 30 let 

 od 30 do 39 let 

 od 40 do 49 let 

 nad 50 let 

 

Stopnja izobrazbe 

 poklicna šola 

 srednja šola 

 višja oziroma visoka strokovna šola 

 univerzitetna izobrazba  

 specializacija ali magisterij  

 

Staţ v organizaciji 

 do 5 let 

 od 5 do 9 let 

 od 10 do 19 let 

 od 20 do 29 let 

 nad 30 let 

 

Področje dela 

 sluţba za logistiko 

 sluţba za prodajo storitev 

 sluţba za gospodarske in splošne zadeve 

 sekcija za tovorni promet/kombinirani promet/male pošiljke 

 

Nivo v organizaciji 

 izvajalec, izvršilni delavec 

 strokovni kader 

 operativni vodja 

 višji in srednji management 
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STATISTIČNE TABELE 

1. Demografski podatki anketirancev – struktura vzorca 
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2. Splošno zadovoljstvo zaposlenih  
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3. Zadovoljstvo zaposlenih – multipla regresija 

3.1. Zanesljivost baterije stališč  

 

Osnovni izračun zanesljivosti 
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Izračun po izločitvi spremenljivk N71, N72, N74 in N75. 
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3.2. Izračun regresijske enačbe z uporabo 10 neodvisnih spremenljivk 
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4. Organizacijska klima – faktorska analiza in analiza variance 

4.1. Faktorska analiza 

 

Initial Extraction Initial Extraction

Naša organizacija ima velik ugled v okolju 1,000 ,703
Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da 

najboljši zasedejo najboljše položaje
1,000 ,720

Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se 

zaradi poslovnih težav znižala plača
1,000 ,584 Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike 1,000 ,681

Zaposlitev v naši organizaciji je varna 1,000 ,726
Zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti 

za napredovanje
1,000 ,768

Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji 1,000 ,728
Zaposleni v naši organizaciji so zadovoljni z 

dosedanjim osebnim razvojem
1,000 ,770

Naše podjetje spada v primerjavi z drugimi slov. 

podjetji med bolj uspešne
1,000 ,663 Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim 1,000 ,648

Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski 

shemi podjetja
1,000 ,723

V naši organizaciji so postavljene zelo visoke 

zahteve glede delovne uspešnosti
1,000 ,601

V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti 

medsebojno uravnotežene na vseh nivojih
1,000 ,750

V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno 

delo
1,000 ,731

V naši organizaciji so zadolžitve jasno opredeljene 1,000 ,761
Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro 

opazi in je pohvaljen
1,000 ,755

Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od 

njih pričakuje pri delu
1,000 ,609

Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje 

delo
1,000 ,699

Odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno 1,000 ,691
Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten 

napor, kadar se to pri delu zahteva
1,000 ,713

Naša organizacija ima jasno oblikovano 

poslanstvo-dolgoročni razlog obstoja in delovanja
1,000 ,733

Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na 

razumljiv način
1,000 ,778

Politika in cilji organizacije so jasni vsem 

zaposlenim
1,000 ,775

O tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo 

dovolj informacij
1,000 ,693

Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi 

ostali zaposleni
1,000 ,685

Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za 

dobro opravljanje našega dela
1,000 ,788

Zaposleni cilje podjetja sprejemajo za svoje cilje 1,000 ,744 Delovni sestanki so redni 1,000 ,734

Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči so realno 

postavljeni
1,000 ,654

V naši organizaciji se vodje in sodelavci 

pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in 

enakopravno

1,000 ,674

Zaposleni se učimo drug od drugega 1,000 ,544
Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju 

standardov kakovosti
1,000 ,703

Sistem usposabljanja je dober. 1,000 ,753
Naši odelki imajo jasno zastavljene standarde in 

cilje kakovosti
1,000 ,719

Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje 

zaposlenih
1,000 ,720

Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost 

našega dela
1,000 ,680

Organizacija zaposlenim nudi potrebno 

usposabljanje za dobro opravljanje dela
1,000 ,760

Kakovost dela in količina sta pri nas enako 

pomembni
1,000 ,656

Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za 

svoje delo.
1,000 ,664

Druge sodelavce in oddelke obravnavamo kot 

svoje cenjene stranke
1,000 ,724

Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega 

dela
1,000 ,653

V organizaciji se pričakuje, da predloge za 

izboljšave dajejo vsi
1,000 ,748

Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na 

svoje delo
1,000 ,758

Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za 

uveljavitev svojih pobud
1,000 ,723

Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultati dela 1,000 ,792
Napake med preskušanjem novih načinov dela so 

v naši organizaciji sprejemljive
1,000 ,735

Naše poslovodstvo je učinkovito 1,000 ,657
Naše izdelke in storitve stalno izboljšujemo in 

posodabljamo
1,000 ,726

Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju večje 

odgovornosti za svoje delo
1,000 ,719

Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti 

sprememb
1,000 ,712

V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno 

vodenje
1,000 ,697

Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih 

ciljih in standardih
1,000 ,685

V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev 1,000 ,742
Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja 

oziroma kazen
1,000 ,603

Ljudje si medsebojno zaupajo 1,000 ,857
Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom so tudi 

ustrezno stimulirani
1,000 ,742

Odnosi med zaposlenimi so dobri 1,000 ,791
Zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj 

enakovredna ravni plač na tržišču
1,000 ,767

V naši organizaciji med seboj mnogo bolj 

sodelujemo kot pa tekmujemo
1,000 ,794

Razmerja med plačami zaposlenh v podjetju so 

ustrezna
1,000 ,782

Konflikte rešujemo v skupno korist 1,000 ,757

Communalities

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Communalities
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Osnovna nerotirana matrika faktorskih obremenitev 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Naša organizacija ima velik ugled v okolju ,714 ,049 ,169 -,103 ,179 -,192 -,164 -,059 -,146 ,069 ,161

Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi 

poslovnih težav znižala plača
,404 -,133 -,044 -,094 ,408 ,058 -,365 ,138 ,081 ,248 -,047

Zaposlitev v naši organizaciji je varna ,304 -,033 ,371 ,041 ,390 ,021 ,145 ,342 ,085 -,218 ,385

Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji ,710 -,193 ,005 -,067 ,256 -,116 -,103 -,048 -,290 -,049 ,055

Naše podjetje spada v primerjavi z drugimi slov. 

podjetji med bolj uspešne
,713 -,149 ,127 -,066 ,133 -,228 -,145 ,097 -,093 -,001 ,046

Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski 

shemi podjetja
,557 -,119 ,181 ,167 ,441 ,045 ,227 ,116 -,093 ,186 -,184

V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti 

medsebojno uravnotežene na vseh nivojih
,723 -,122 ,052 -,053 ,316 ,091 -,046 ,014 ,050 ,282 -,123

V naši organizaciji so zadolžitve jasno opredeljene ,808 -,133 ,098 -,037 ,082 ,058 ,175 -,102 ,149 -,056 -,046

Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih 

pričakuje pri delu
,699 ,065 ,021 ,231 ,126 ,089 ,048 -,025 -,145 -,099 -,064

Odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno ,688 -,099 ,235 -,114 -,082 -,171 -,196 ,038 ,236 -,040 -,088

Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo-

dolgoročni razlog obstoja in delovanja
,660 -,204 ,351 ,072 ,127 -,007 -,043 -,285 ,041 -,164 -,014

Politika in cilji organizacije so jasni vsem zaposlenim ,781 -,163 ,103 -,112 ,158 -,009 ,017 -,177 -,094 -,121 -,188

Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi 

ostali zaposleni
,684 -,186 ,130 -,265 ,137 -,053 ,240 -,117 ,016 -,038 -,024

Zaposleni cilje podjetja sprejemajo za svoje cilje ,774 ,015 ,149 ,039 ,207 ,072 ,141 ,096 -,187 -,003 -,095

Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči so realno 

postavljeni
,761 -,050 ,162 -,045 ,015 -,018 ,117 ,058 -,010 -,162 -,004

Zaposleni se učimo drug od drugega ,568 -,167 -,080 ,152 -,006 -,113 ,136 -,006 -,048 -,168 -,321

Sistem usposabljanja je dober. ,759 -,064 -,089 -,154 -,167 ,108 ,268 -,092 ,026 ,080 ,124

Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih ,675 -,093 -,225 -,127 -,161 ,177 ,258 ,127 -,083 ,201 ,034

Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje 

za dobro opravljanje dela
,734 -,198 -,141 -,108 -,009 ,256 ,140 -,006 ,034 ,184 ,174

Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za 

svoje delo.
,740 -,192 -,009 -,076 ,103 -,008 -,151 -,177 ,081 -,015 ,043

Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela ,639 -,031 -,074 ,274 ,121 -,096 ,162 -,043 ,080 -,179 ,270

Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje 

delo
,782 -,111 ,034 -,069 -,184 -,161 ,162 ,070 ,166 -,092 -,021

Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultati dela ,687 -,072 ,154 -,001 -,146 -,252 ,315 -,139 ,075 ,242 -,150

Naše poslovodstvo je učinkovito ,735 -,133 ,095 -,138 -,021 -,139 -,120 -,142 ,051 ,112 -,033

Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju večje 

odgovornosti za svoje delo
,780 -,083 ,021 -,162 -,121 -,149 ,069 -,089 -,098 ,133 -,007

V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vodenje ,619 ,136 ,043 -,026 ,056 -,261 ,163 ,341 ,178 -,217 -,006

V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev ,663 -,193 -,388 ,286 -,044 -,085 -,028 ,011 ,056 -,099 -,095

Ljudje si medsebojno zaupajo ,694 -,020 -,477 ,344 -,051 -,037 -,010 ,136 ,041 -,029 -,061

Odnosi med zaposlenimi so dobri ,723 -,069 -,375 ,257 ,011 -,102 -,032 ,140 -,019 -,093 -,128

V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo 

kot pa tekmujemo
,280 -,756 ,002 ,165 -,160 ,131 ,038 ,190 -,068 ,178 -,001

Konflikte rešujemo v skupno korist ,738 -,180 -,194 ,316 -,054 ,013 ,001 ,152 -,101 ,073 ,036

Component Matrix
a

Component
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši 

zasedejo najboljše položaje
,758 ,047 -,174 -,100 ,075 ,115 ,049 -,082 ,264 -,032 ,061

Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike ,678 ,003 -,038 -,180 -,256 ,155 ,035 ,062 ,050 -,228 ,196

Zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za 

napredovanje
,723 -,124 -,284 -,030 ,036 ,148 -,109 -,197 ,154 ,116 ,193

Zaposleni v naši organizaciji so zadovoljni z 

dosedanjim osebnim razvojem
,810 -,067 -,225 ,011 -,100 -,045 -,147 -,070 ,036 -,044 ,126

Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim ,713 ,045 -,166 -,111 ,105 ,175 ,049 -,192 ,058 -,053 ,102

V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve 

glede delovne uspešnosti
,706 -,121 -,074 -,064 ,112 -,032 -,050 -,205 -,037 ,116 ,075

V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo ,787 -,016 -,149 ,004 -,161 -,176 -,009 -,135 ,074 -,088 ,003

Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi 

in je pohvaljen
,821 ,036 -,086 -,069 -,169 -,059 -,017 ,103 ,095 ,025 ,127

Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo ,663 -,156 ,034 ,266 -,045 ,322 -,176 -,068 -,127 -,069 -,015

Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten 

napor, kadar se to pri delu zahteva
,603 ,063 ,206 ,380 -,224 ,148 -,270 -,056 -,019 ,038 ,091

Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na 

razumljiv način
,735 -,075 ,325 -,125 -,097 -,023 -,283 ,120 -,031 -,004 -,077

O tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo dovolj 

informacij
,729 ,024 ,034 -,208 -,126 -,050 -,150 ,257 ,056 ,016 ,075

Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro 

opravljanje našega dela
,716 -,068 ,235 -,215 -,366 ,031 -,134 ,100 -,068 ,032 -,040

Delovni sestanki so redni ,555 ,182 ,160 -,169 -,254 ,254 ,081 ,320 -,212 ,182 -,154

V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo 

sproščeno, prijateljsko in enakopravno
,659 ,009 ,098 ,019 -,355 -,250 -,107 -,063 -,163 ,004 -,011

Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju 

standardov kakovosti
,705 -,073 ,201 ,375 ,008 ,061 -,040 ,069 -,045 -,054 ,067

Naši odelki imajo jasno zastavljene standarde in cilje 

kakovosti
,632 -,072 ,225 -,069 -,212 ,396 ,127 -,122 ,072 -,113 -,096

Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost našega 

dela
,612 ,102 ,303 ,374 -,107 ,207 -,042 ,062 ,059 -,019 ,007

Kakovost dela in količina sta pri nas enako pomembni ,554 ,469 -,082 ,207 ,100 ,085 -,109 -,095 -,170 ,102 ,041

Druge sodelavce in oddelke obravnavamo kot svoje 

cenjene stranke
,669 ,368 -,099 ,158 -,016 -,221 -,051 -,028 -,086 -,077 -,203

V organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave 

dajejo vsi
,518 ,449 ,036 ,012 -,062 -,183 ,287 ,022 -,386 -,016 ,083

Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za 

uveljavitev svojih pobud
,450 ,513 -,042 ,021 ,045 ,061 ,132 -,259 -,320 ,102 ,229

Napake med preskušanjem novih načinov dela so v 

naši organizaciji sprejemljive
,475 ,460 ,062 ,064 -,010 -,174 ,002 ,268 ,180 ,358 ,163

Naše izdelke in storitve stalno izboljšujemo in 

posodabljamo
,627 ,499 ,110 ,050 -,112 ,016 -,208 -,080 ,014 ,078 -,006

Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti 

sprememb
,207 ,557 ,330 ,249 ,004 ,205 ,056 -,068 ,357 -,075 -,073

Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih 

in standardih
,674 ,342 -,066 -,101 ,029 -,261 -,039 -,121 ,118 ,003 -,007

Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma 

kazen
,423 ,410 -,038 ,041 ,096 ,112 ,118 -,082 ,292 ,222 -,276

Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom so tudi ustrezno 

stimulirani
,661 ,235 -,338 -,165 ,197 ,062 -,057 ,232 ,097 ,001 -,002

Zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj enakovredna 

ravni plač na tržišču
,440 ,327 -,175 -,399 ,081 ,296 -,128 ,132 -,183 -,317 -,122

Razmerja med plačami zaposlenh v podjetju so 

ustrezna
,686 ,207 -,224 -,306 ,109 ,167 -,115 ,067 -,040 -,182 -,179

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 11 components extracted.

Component Matrix
a

Component
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Rotirana matrika faktorskih obremenitev  

(varimax rotacija, razvrstitev po absolutni vrednosti faktorskih obremenitev, izločene 

absolutne faktorske obremenitve manjše od 0,3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno ,689           

Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro 

opravljanje našega dela
,682   ,316       ,320

Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na 

razumljiv način
,673   ,364        

V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo 

sproščeno, prijateljsko in enakopravno
,645           

Naše poslovodstvo je učinkovito ,594 ,348          

Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje 

delo
,581 ,381 ,375         

O tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo dovolj 

informacij
,570           

Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju večje 

odgovornosti za svoje delo
,569 ,401          

Naše podjetje spada v primerjavi z drugimi slov. 

podjetji med bolj uspešne
,555        ,309   

Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultati dela ,528 ,332    ,419      

V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo ,523 ,393 ,463         

Naša organizacija ima velik ugled v okolju ,520    ,382    ,340   

Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi 

in je pohvaljen
,514 ,428 ,382         

Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih 

in standardih
,476    ,389  ,343     

Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči so realno 

postavljeni
,456     ,334      

Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo-

dolgoročni razlog obstoja in delovanja
,453   ,399  ,440      

Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za 

svoje delo.
,445 ,438          

Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji ,388     ,363   ,325   

Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje 

za dobro opravljanje dela
 ,683          

Zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za 

napredovanje
 ,658 ,344      ,304   

Sistem usposabljanja je dober. ,350 ,651          

Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši 

zasedejo najboljše položaje
 ,574 ,327         

Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim  ,574          

Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih  ,550 ,319        ,452

V naši organizaciji so zadolžitve jasno opredeljene ,399 ,488    ,420      

Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike ,406 ,484      ,320    

Naši odelki imajo jasno zastavljene standarde in cilje 

kakovosti
 ,458  ,450        

V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve 

glede delovne uspešnosti
,358 ,454          

Rotated Component Matrix
a

Component
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Ljudje si medsebojno zaupajo   ,820         

Odnosi med zaposlenimi so dobri   ,762         

V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev   ,740         

Konflikte rešujemo v skupno korist   ,612 ,330        

Zaposleni se učimo drug od drugega   ,486   ,433      

Zaposleni v naši organizaciji so zadovoljni z 

dosedanjim osebnim razvojem
,445 ,460 ,475         

Druge sodelavce in oddelke obravnavamo kot svoje 

cenjene stranke
,368  ,473  ,433       

Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela  ,355 ,453       ,375  

Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih 

pričakuje pri delu
  ,373 ,359  ,351      

Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten 

napor, kadar se to pri delu zahteva
,325   ,678        

Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo   ,312 ,624        

Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost našega 

dela
   ,619        

Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju 

standardov kakovosti
  ,355 ,540        

Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za 

uveljavitev svojih pobud
    ,766       

V organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave 

dajejo vsi
    ,701       

Kakovost dela in količina sta pri nas enako pomembni     ,579       

Naše izdelke in storitve stalno izboljšujemo in 

posodabljamo
,388   ,314 ,456  ,417     

Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski 

shemi podjetja
     ,629   ,345   

Politika in cilji organizacije so jasni vsem zaposlenim ,455 ,323    ,527      

Zaposleni cilje podjetja sprejemajo za svoje cilje      ,490      

Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi 

ostali zaposleni
,433 ,456    ,474      

Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti 

sprememb
   ,330   ,726     

Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma 

kazen
      ,645     

Napake med preskušanjem novih načinov dela so v 

naši organizaciji sprejemljive
    ,383  ,462    ,310

V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo 

kot pa tekmujemo
    -,408  -,425    ,312

Zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj enakovredna 

ravni plač na tržišču
       ,804    

Razmerja med plačami zaposlenh v podjetju so 

ustrezna
 ,302      ,637    

Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom so tudi ustrezno 

stimulirani
 ,323 ,412     ,417 ,334   

Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi 

poslovnih težav znižala plača
        ,697   

V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti 

medsebojno uravnotežene na vseh nivojih
 ,346    ,403   ,520   

Zaposlitev v naši organizaciji je varna          ,805  

V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vodenje ,428  ,395       ,455  

Delovni sestanki so redni ,303          ,637

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 15 iterations.

Rotated Component Matrix
a

Component
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4.2. Analiza variance 
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