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POVZETEK  

Zaključna projektna naloga govori o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu in o 

dejavnikih, ki vplivajo na zadovoljstvo ter o posledicah, ki nastanejo v primerih zadovoljstva 

zaposlenih oziroma nezadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu. Medsebojni odnosi s 

sodelavci, moţnosti strokovnega in osebnega razvoja, moţnosti napredovanja, delovno okolje, 

odnosi z nadrejenimi, plača in nagrade ter občutek pripadnosti so najpogostejši dejavniki, ki 

vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. S pomočjo anketnega vprašalnika in 

dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu, smo analizirali 

stopnjo zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu v izbranem podjetju. 

Ključne besede: organizacija, zadovoljstvo, zaposleni, človeški kapital, medsebojni odnosi, 

raziskave 

SUMMARY  

The final project assignment discusses employee satisfaction on working place and indicators 

that shows the level of satisfaction. It also shows us the consequences in case of employee 

satisfaction and dissatisfaction on working place. Intrapersonal relationship with other 

employees, possibility of professional and personal development, possibility of promotion, 

working conditions, relationship with superiors, payment, rewards and feeling of affiliation 

are most often indicators that influence on employee satisfaction on working place. Those 

indicators have been used in our questionnaire for showing the level of employee satisfaction 

on working place in discussed organization. 

Key words: organization, employees, satisfaction, human capital, intrapersonal relationship, 

researches 
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1 UVOD 

Glede na to, da se v literaturi poudarja pomen človeškega kapitala v organizaciji, bi 

organizacije tudi v praksi morale poskusiti svoj človeški kapital še bolj ovrednotiti. Veliko je 

primerov, ko vršni management in lastniki v javnosti poudarjajo kako dober človeški kapital 

imajo, koliko v njega vlagajo, kako jim je pomembno, da imajo zadovoljne zaposlene, a čez 

mesec dni delavci istega podjetja začno stavkati, ker plača ni pravočasna, ker nimajo nobenih 

pravic in ugodnosti. 

Človeški kapital pa je tudi močno povezan z zadovoljstvom zaposlenih na delovnem mestu, 

saj oba vključujeta znanje zaposlenih, razmerja zaposlenih, vrednote, odnos do dela, 

motivacijo, vedenje in intelektualno prilagodljivost (Biloslavo 2008, 136; Svetlik in Zupan 

2009, 13). 

Namen zaključne projektne naloge je predstaviti dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih na delovnem mestu, kako dejavniki vplivajo na posameznika ter ugotoviti stopnjo 

zadovoljstva v obravnavanem podjetju. 

Zaključno projektno nalogo smo razdelili na dva dela. V prvem delu smo predstavili teorijo 

človeškega kapitala ter dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. 

V drugem delu pa smo na kratko predstavili obravnavano organizacijo in oddelek v tej 

organizaciji ter ugotavljali zadovoljstvo zaposlenih v oddelku s pomočjo dejavnikov 

zadovoljstva, ustreznost nagrade za učinkovito delo, višino plačila za delo, stalnost zaposlitve. 

To smo ugotovili s pomočjo anketnega vprašalnika, katerega je v celoti ustrezno rešilo 25 

zaposlenih. V zaključnem delu pa smo podali ugotovitve ter navedli nekaj predlogov za 

povečanje zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

Investicije v človeški kapital so danes zelo donosne, saj so delavci tisti, ki s svojim znanjem, 

preteklimi izkušnjami in sposobnostjo prenosa le-teh, omogočajo rast organizacij. Človeški 

kapital lahko neomejeno plemenitimo, njegova vrednost lahko le narašča in kar je najbolj 

pomembno, da nam nihče te vrste kapitala ne more vzeti (Mihalič 2006, 3). 

Človeški kapital kot sestavni del intelektualnega kapitala, ţe vrsto let igra zelo pomembno 

vlogo v vseh organizacijah. Biloslavo (2008, 162) v svojem delu omenja, da človeški kapital 

zajema vse sposobnosti, zmoţnosti, znanje, vrednote, odnos do dela, motivacijo, vedenje ter 

intelektualno prilagodljivost zaposlenih v neki organizaciji.  

Vendar pa je človeški kapital tudi zelo tesno povezan z zadovoljstvom na delovnem mestu.  

Mihaličeva (2008, 5) ter Auer Antončič in Antončič (2010, 119) navajajo, da na zadovoljstvo 

oziroma na nezadovoljstvo z delom vplivajo različni dejavniki. Na zadovoljstvo vplivajo 
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medosebni odnosi s sodelavci, fizični pogoji dela, moţnosti strokovnega in osebnega razvoja, 

delovno okolje, odnosi s nadrejenimi, plača, moţnosti napredovanja, načini dela in podobno.  

Prav tako pa je zelo pomembno dejstvo, da so le zadovoljni zaposleni lahko pri delu 

učinkoviti in uspešni, posledično s tem dejanjem pa je tudi vsaka organizacija resnično 

učinkovita in uspešna, vendar le v primeru, če je v njej večina zaposlenih zadovoljnih 

(Mihalič 2008, 3). 

Na zadovoljstvo na delovnem mestu vpliva tudi občutek pripadnosti zaposlenih organizaciji. 

V kolikor se bo zaposlen počutil v neki organizaciji zapostavljenega, oziroma, bo imel 

občutek, da se ga dojema le še kot številko in se bo počutil nepomembnega, je malo verjetno, 

da bo tak zaposlen učinkovito in uspešno opravljal svoje naloge.  

V nasprotnem primeru, ko pa se zaposleni počuti, kot da pripada organizaciji, v kateri je 

zaposlen, bo učinkovito izpeljal svojo nalogo do konca (Verle in Markič 2010, 137). 

V praksi in v raziskavah je moţno zaslediti vedno več dokazov, da so zaposleni in kadri v 

organizaciji neprecenljiv vir in tudi pomembna konkurenčna prednost pred drugimi 

organizacijami. Zato se uspešne organizacije razlikujejo od manj uspešnih predvsem po tem, 

kaj je vrhnji management sposoben in pripravljen storiti s človeškim kapitalom, kako 

izkoristiti to potencialno prednost v korist svoje organizacije (Merkač Skok 2005, 11; Svetlik 

in Zupan 2009, 13). 

V današnjem času je zelo veliko takšnih organizacij, kjer vodilni pravijo, da so jim zaposleni 

največji kapital, vendar pa temu ni tako, saj je znotraj organizacije skorajda vedno drugače, 

kot pa vse to zgleda na daleč, oziroma, ko zaposlen vstopi v organizacijo, občuti, da je vse 

drugače. Zato je pomembno da se vrhnji management in vodilni v podjetju zavedajo, da so 

zaposleni največje bogastvo v njihovi organizaciji, saj bodo s tem dosegli, da bodo zaposleni 

nasploh zadovoljni z delom samim in z vsem, kar je povezano z organizacijo. 

Glede na to, da je človeški kapital zelo tesno povezan z zadovoljstvom zaposlenih na 

delovnem mestu, se nam zdi smiselno, da se v tej zaključni projektni nalogi obravnavata obe 

temi, torej zadovoljstvo zaposlenih in človeški kapital, v smislu povezovanja, zdruţevanja, 

prepletanja. Zato bomo v zaključni projektni nalogi raziskovali zadovoljstvo zaposlenih na 

delovnem mestu v podjetju Terme Olimia, d. d., natančneje v oddelku Center zdravja Olimia 

(CZO).  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Razlog zakaj smo se odločili, da bomo obravnavali to temo je v tem, ker še ni nihče 

raziskoval zadovoljstva zaposlenih v oddelku CZO-ja v Termah Olimia, d. d. 
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Namen zaključne projektne naloge je proučiti teoretični del o zadovoljstvu zaposlenih na 

delovnem mestu. Prav tako je namen te zaključne projektne naloge bolje spoznati podjetje 

Terme Olimia, d. d., in pa oddelek v tem podjetju, imenovan Center zdravja Olimia. 

Eden izmed glavnih ciljev pa je ugotoviti stopnjo zadovoljstva na delovnem mestu pri 

zaposlenih v Centru zdravja Olimia, na podlagi anketnega vprašalnika. Prav tako je cilj 

ugotoviti, kateri so vzroki za (ne)zadovoljstvo zaposlenih. Cilj naloge je sočasno tudi 

predlagati rešitve na področju (ne)zadovoljstva zaposlenih. 

Zastavljene hipoteze, ki jih bomo s pomočjo anketnega vprašalnika potrdili, oziroma ovrgli, 

so: 

H1: Zaposleni so na delovnem mestu v obravnavanem podjetju zadovoljni. 

H2: Zaposleni so zadovoljni z neto mesečnim dohodkom. 

H3: Učinkovitost zaposlenih je ustrezno nagrajena. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Zaključna projektna naloga je po vsebini razdeljena na teoretični del in na empirični del. 

Teoretični del bomo napisali s pomočjo prebrane domače in tuje literature. Prav tako bomo 

preko spleta poiskali razne članke in tekste, ki se navezujejo na temo zadovoljstva zaposlenih. 

Temu bo sledil raziskovalni del, kjer bomo izdelali anketni vprašalnik v zvezi z 

zadovoljstvom zaposlenih na delovnem mestu. Vprašalnik bomo izvedli v papirnati obliki, 

katerega bodo izpolnjevali zaposleni v Centru zdravja Olimia (25 zaposlenih).  Anketa se bo 

izvajala v mesecu avgustu 2011. Za analizo podatkov bomo uporabili program Excel. Podatke 

bomo tudi grafično prikazali ter jih opisno analizirali. 

1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge  

Predpostavljamo, da bomo izbrali ustrezno literaturo za pisanje teoretičnega dela projektne 

naloge. Podatke, ki jih bomo potrebovali za predstavitev oddelka Center zdravja Olimia, 

bomo pridobili s strani zaposlenih in s pomočjo internega gradiva podjetja. Pri raziskavi, ki jo 

bomo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika, se bomo omejili na zaposlene v Centru 

zdravja Olimia. Predpostavljamo, da bodo anketiranci vestno odgovarjali na vsa vprašanja in 

da bodo rezultati anketnega vprašalnika pokazali realno sliko. 
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2 ČLOVEŠKI KAPITAL 

Dale Carnegie je nekoč izjavil te besede: »Kot vodje se moramo zavedati, da ljudje nismo 

stroji s predvidljivim vedenjem, temveč bitja polna čustev, predsodkov, strahov, nečimrnosti a 

tudi ponosa in dostojanstva« (Carnegie 2000 v Ivanuša-Bezjak 2006, 7). 

Zaposleni so pomemben dejavnik v sodobnih organizacijah, še posebej so pomembne njegove 

zmoţnosti, ki v oţjem smislu pomenijo njegove sposobnosti, znanje in motivacijo. Vendar ne 

glede na to, kakšne in koliko zmoţnosti lahko najdemo pri posamezniku, so za učinkovito 

delovanje organizacije in za vedenje zaposlenih, poleg sposobnosti in znanja, najbolj 

odločilna še spretnost in osebnostne lastnosti posameznika (Lipičnik in Meţnar 1998, 26-45).  

Kombinacijo vseh teh zmoţnosti, njihovo preučevanje in vključevanje v dejanja v 

organizacijah, imenujemo človeški viri (Human Resources Management) oziroma ravnanje s 

človeškimi viri oziroma s človeškim kapitalom (Merkač Skok 2005, 13). 

Lipičnik in Meţnar (1998, 26) pravita, da so zaposleni in njihove zmoţnosti bistveni sestavni 

del vsake organizacije in v kolikor se ti človeški viri učinkovito vključujejo v poslovno 

dogajanje neke organizacije, tem bolj bo lahko organizacija uspešna.  

Zato ni dovolj, da človeški kapital, oziroma zmoţnosti zaposlenih, samo preučujemo in jih 

razumemo, pač pa je pomembno, da znamo človeški kapital spoštovati, ceniti in znati 

vključevati v načrtovanje in izvajanje različnih dejavnosti v organizacijah (Lipičnik in Meţnar 

1998, 26; Levine in Crom 1993, 37-46; Smith 2001, 9-10). 

2.1 Zgodovina človeškega kapitala 

Teorija človeškega kapitala se je razvila okoli leta 1970, ko so začeli ekonomisti naglaševati 

kako pomembno je znanje in ko so začeli preučevati vrednost človeških virov glede na koristi, 

ki jih prinašajo. Od takrat naprej je človeški kapital vse bolj pomemben v organizacijah 

(Svetlik in Zupan 2009, 33). 

Še bolj natančni viri za nastanek človeškega kapitala pravijo, da je leta 1979 ekonomist in 

Nobelov nagrajenec, Theodore Schultz, utemeljil vlogo in sam pomen človeškega faktorja kot 

kakovost ekonomije. On je tudi prvi uvedel pojem človeški kapital (Mihalič 2009, 14; Mihalič 

2006, 44). 

Vlogo človeškega kapitala, kot jo poznamo danes, sodobno, pa je bila definirana šele v 

začetku devetdesetih let. Zanimivo pa je, da smo bili najprej priča razvoju in utemeljitvi 

managementa človeškega kapitala in šele nato managementa intelektualnega kapitala (Mihalič 

2009, 14). 
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Človeški kapital pa je del intelektualnega kapitala. Intelektualni kapital pa lahko definiramo 

kot nekakšno premoţenje v ljudeh, njihove sposobnosti, skratka viri, ki so teţje ugotovljivi in 

merljivi, t.i. neopredmeteni ali neotipljivi viri (Mihalič 2006, 29). 

2.2 Definicija človeškega kapitala  

Avtorji literatur o človeškem kapitalu, intelektualnem kapitalu, ravnanju z ljudmi, oziroma o 

organizacijah nasploh, dokaj podobno definirajo človeški kapital. 

Mihaličeva (2009, 38) meni, da je človeški kapital najpomembnejši del intelektualnega 

kapitala, oziroma, ţivljenjska kri intelektualnega kapitala. Človeški kapital pojmuje tudi kot 

humani kapital in ga definira kot skupek različnih znanj, izkušenj, know-how-a, osebnostnih 

lastnosti, izobrazbene strukture, spoznanj, inovativnosti, sposobnosti, podjetniškega zanosa, 

tihega znanja, zadovoljstva, odzivnosti, sposobnosti prilagajanja spremembam ipd. Človeški 

kapital v ekonomiji znanja predstavlja najboljšo, oziroma najbolj donosno naloţbo, saj se le ta 

plemeniti in mu vrednost vedno bolj narašča (Mihalič 2009, 85; Mihalič 2006, 45). 

Natančneje se opisuje, da je človeški kapital v poslovnem svetu definiran kot kombinacija 

naslednjih temeljnih lastnosti posameznika (Mihalič 2006, 45): 

- kvaliteta posameznika, ki jo uporablja pri svojem  delu – inteligenca, energija, pozitivna 

stališča, zanesljivost, pripadnost ipd., 

- sposobnosti in ţelja posameznika, da se nekaj nauči – nadarjenost, spretnost, 

ustvarjalnost, domišljija, iznajdljivost, zdrava pamet, 

- motiviranost posameznika, da lahko deli različne informacije in pridobljena znanja – 

timski duh, ciljna usmerjenost. 

Mihaličeva (2009, 13) pravi, da človeški kapital res zavzema najpomembnejše mesto v 

organizaciji, vendar pa učinkovit človeški kapital ni zadosten pogoj za učinkovito 

organizacijo. Res je, da je za ustvarjanje vrednosti organizacije potrebno človeški kapital 

uporabiti in ga prilagoditi procesom, modelom, sistemu, relacijam in konceptom podjetja, 

vendar pa je za doseganje ciljev podjetja, potrebno vključiti in upoštevati tudi procesni, 

inovacijski in relacijski kapital. 

Človeški kapital je z ekonomskega vidika vsota znanja, veščin in sposobnosti vsakega  

posameznika. Raziskava in razvoj človeškega kapitala prinaša dolgoročno gospodarsko rast 

podjetja. Človeški kapital pa je na nek način navidezna spremenljivka, ki se je ne da številčno 

izraziti. Pribliţno se ga da določiti s pomočjo števila let šolanja, osebnega dohodka, števila let 

zaposlitve (Romer 1990 v Novak in Spaija 2008, 154). 

Osnovni elementi človeškega kapitala so vsa znanja zaposlenih v neki organizaciji, njihova 

razmerja, vrednote, odnos do dela, motivacija, vedenje ter intelektualna prilagodljivost, 
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Zaposleni lojalno in 
ubogljivo izvajajo 

managersko strategijo 

Zaposleni so odgovorni za 
konkurenčnost in lastno 

učenje 

oziroma sposobnost, da teoretično znanje uporabijo v praksi, s pomočjo povezovanja različnih 

informacij in s sposobnostjo inoviranja (Biloslavo 2008, 169). 

Torej, če povzamemo vse te avtorje, je človeški kapital skupek posameznikov, katerih 

kombinacija funkcionalnega znanja, zdravstvenih, fizičnih in psiholoških sposobnosti skupaj 

tvorijo organizacijo. Vsa ta znanja in sposobnosti pa vključujejo posameznikove izkušnje, 

veščine, vrednote, inteligenco, pripadnost, iznajdljivost, spretnost ipd.  

Seveda pa je pomembno tudi vodenje človeškega kapitala, oziroma management človeškega 

kapitala. Funkcije managementa človeškega kapitala so analiziranje, načrtovanje, 

organiziranje, vodenje in nadzorovanje. Cilj takšnega managementa pa je razvoj in 

zagotavljanje zadostnega števila uspešnega, učinkovitega človeškega kapitala v organizaciji. 

Prav tako je cilj managementa človeškega kapitala, da zagotavlja takšne pogoje, da bo lahko 

ustvaril čim večjo dodano vrednost organizaciji (Mihalič 2009, 86). 

Nekoč so v organizacijah od zaposlenih zahtevali le lojalnost v zameno za varno zaposlitev. V 

sodobnih organizacijah pa ponujajo zaposlenim moţnost osebnega in poslovnega razvoja, v 

zameno za konkurenčnost podjetja (Svetlik in Zupan 2009, 48).  

Spodnja slika prikazuje vloge zaposlenih nekoč in danes. Iz te slike se lahko sklepa, da se 

sodobne organizacije res zavzemajo za to, da je njihov človeški kapital zadovoljen z vsem, 

kar se dogaja v organizaciji in kar je z njo povezano, saj se vrhnji management zelo trudi, da 

posveča največ pozornosti prav zaposlenim. 

          Vloga zaposlenih nekoč              Vloga zaposlenih danes 

 

 

 

 

  

 

 

Slika 1: Vloga zaposlenih nekoč in danes 

Vir: Ghoshal in Bartlett 1998 v Svetlik in Zupan 2009, 48. 
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Odgovornost za konkurenčnost podjetja ni več v rokah sodobnih managerjev, pač pa za to 

skrbijo vsi zaposleni v organizaciji. Zato morajo zaposleni pri managerjih dobiti ustrezno 

podporo pri povečevanju svojih zmoţnosti, npr. pri pridobivanju novih znanj in pri uvajanju 

lastnih pobud in inovacij (Svetlik in Zupan 2009, 48).  

Zaposleni temeljijo na svojem znanju, oziroma učenju, na pripravljenosti na spremembe, na 

motiviranosti za iskanje nenehnih izboljšav ter na pripadnosti podjetja. Brez takšnih 

zaposlenih, sodobne organizacije ne morejo pričakovati uspešnosti (Svetlik in Zupan 2009, 

48). 

Zato je pomembno da organizacije svojim zaposlenih posvečajo čim več pozornosti, jih 

spoštujejo kot posameznike in jim omogočajo doseganje njihovih ciljev, tako osebnih kot 

skupnih ciljev organizacije in skupne vizije. Saj so le zaposleni tisti, ki znajo prepoznati 

poslovne priloţnosti, ki znajo razviti nove izdelke ipd. (Svetlik in Zupan 2009, 49). 

 

 

 

 

 

Slika 2: Človeški kapital v organizaciji 

Vir: Selectiva Pro 2011. 

Organizacija je močna le toliko, kolikor je močan človeški kapital v njej. Močnejši kot je 

človeški kapital, večja je krepitev celotnega intelektualnega kapitala, večja je produktivnost in 

uspešnost organizacije. Navsezadnje je tudi večja krepitev finančnega kapitala organizacije. 

In kadar je organizacija resnično učinkovita in uspešna, je najverjetneje vzrok v zaposlenih in 

sicer v njihovem zadovoljstvu. In namreč, le zadovoljni zaposleni so lahko pri delu učinkoviti 

in uspešni (Mihalič 2008, 4). 

Zato je človeški kapital najpomembnejši kapital, na katerega morajo managerji paziti, hkrati 

pa morajo biti pozorni, da nadarjeni in zadovoljni zaposleni ne opravljajo del, ki jih ne 

zanimajo, osrečujejo, saj bodo le ti kmalu našli zanimivejše delo pri konkurenci in tja odnesli 

vse svoje znanje. In zato je pomembno, da ima vsaka organizacija zadovoljne zaposlene, saj 

bo le na ta način delovala uspešno.  
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3 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU 

Zadovoljstvo zaposlenih je najverjetneje ena izmed najbolj zaţelenih povezav med 

organizacijo in zaposlenimi. Zadovoljni zaposleni so za organizacijo velika potencialna ter 

konkurenčna prednost, saj si s tem povečujejo, krepijo image podjetja, oziroma se s tem širijo 

pozitivne informacije o organizaciji. Posledica zadovoljstva zaposlenih pa vsekakor prinaša 

tudi naraščanje števila uporabnikov, oziroma gostov ter prav tako narašča uspešnost, oziroma 

učinkovitost organizacije (Musek Lešnik 2008, 23). 

Za vodilne v organizacijah je zelo pomembno, da skušajo zagotoviti prave delovne razmere, 

ki bi zaposlene motivirale k zagnanem delu. Zaposleni morajo imeti občutek, da delajo nekaj 

koristnega za organizacijo, saj bodo s tem prevzeli vso odgovornost in nadzor nad svojim 

delom in se tako počutili pomembne (Keenan 1996, 23-30; Levine in Crom 1993, 42).  

Zadovoljstvo lahko definiramo kot izrazito pozitivno emocionalno stanje, ki je rezultat 

posameznikove ocene dela, doţivljanja delovnih nalog ter dosedanjih izkušenj pri delu in na 

delovnem mestu (Mihalič 2006, 266; Mihalič 2008, 4). 

Enostavneje pa lahko zadovoljstvo na delovnem mestu opišemo kot pozitiven, prijeten 

občutek, ki posameznika privede do tega, da gre z veseljem na delo, se veseli novih delovnih 

izzivov, se rad vrača med sodelavce, se na delovnem mestu dobro počuti ipd. (Mihalič 2008, 

4). 

Ko je posameznik zadovoljen, mu sama misel na organizacijo in na njegovo delovno mesto 

sproţi prijetne občutke, lepe spomine na preteklost, ki je povezana z organizacijo, v kateri je 

zaposlen. Na osnovi vseh teh lepih občutkov in spominov se posamezniku vzbudi pozitiven, 

optimističen pogled na njegovo delo in na karierno prihodnost (Mihalič 2008, 4-5). 

Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu predstavlja zadovoljstvo pri delu, zadovoljstvo s 

posameznimi elementi dela, kot tudi zadovoljstvo z delovnim mestom samim. Zadovoljstvo 

zajema delovne naloge, odnose z neposredno nadrejenimi, moţnosti izobraţevanja, odnose z 

zaposlenimi, fizične pogoje dela in opremljenost, moţnosti napredovanja, način dela, 

nagrajevanja, plača, delovni čas ipd. (Mihalič 2006, 266-268; Mihalič 2008, 5). 

Keenanova (1996, 65) zadovoljstvo z delom, kratko in jedrnato, opisuje kot popolno 

izpolnitev pri delu.  

Zadovoljstvo na delovnem mestu bi spodbudilo, če bi zaposleni (Keenan 1996, 24-27): 

- svoje delo sprejemali kot smiselno in naredili nekaj, kar ima vrednost,  

- imeli odgovornost za rezultate dela,  

- dobili povratne informacije o izvedbi dela,  

- imeli raznoliko delo,  

- izpolnili celotno nalogo. 
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Vsebina dela, samostojnost pri delu, plača in dodatki k plači, vodenje in organizacija dela, 

odnosi pri delu in delovne razmere, so dejavniki, ki najbolj vplivajo na zadovoljstvo z delom. 

V primeru nezadovoljstva se v organizacijah pojavljajo nezaţelene oblike vedenja zaposlenih, 

kot sta absentizem (izostajanje z dela) in fluktuacija (odhod iz organizacije), sta mnenja 

Svetlik in Zupan (2009, 377). 

3.1 Dejavniki zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu 

Herzberg je na podlagi svojih raziskovanj ugotovil, da obstajata dve različni kategoriji 

dejavnikov, ki vplivata na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Ena skupina 

dejavnikov se imenuje »higieniki«, druga pa »motivatorji« (Černetič 2007, 226; Svetlik in 

Zupan 2009, 341-343). 

 

Slika 3: Herzbergova motivacijska teorija 

Vir: Černetič 2007, 226-227; Keenan 1996, 66; Svetlik in Zupan 2009, 342; Lipičnik 1996, 167. 

In prav ta Herzbergova motivacijska teorija, se je v današnjem času nekako najbolj pribliţala 

zadovoljevanju potreb z vidika zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu.  

 

Motivatorji so notranji dejavniki in izvirajo neposredno iz dela samega in povzročajo 

zadovoljstvo, če so uresničeni, izpolnjeni, vendar pa ne povzročajo nezadovoljstva, če niso 

izpolnjeni. Motivatorji so dejavniki, ki zaposlene direktno spodbudijo k delu, opravljanju 

raznih delovnih nalog, saj povečujejo motivacijo za delo in zadovoljstvo. Ti dejavniki 

predvsem motivirajo zaposlene k bolj zagnanem delu (Černetič 2007, 226-227; Keenan 1996, 

66; Svetlik in Zupan 2009, 342-343). 
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K notranjim dejavnikom štejemo tudi dokazovanje sposobnosti samemu sebi, voljo do 

premagovanja ovir, ţeljo po profesionalni rasti, trud za doseganje osebnih ciljev, oziroma 

potrebo po stalni aktivnosti (Smith 2001, 77). 

 

Higieniki so zunanji dejavniki, dejavniki okolja, ki povzročajo nezadovoljstvo, če niso 

prisotni. Seveda pa tudi izpolnjeni, uresničeni higieniki samo odstranjujejo nezadovoljstvo in 

sami po sebi ne vplivajo preveč na zadovoljstvo zaposlenih z njihovim delom in na 

motivacijo. Ti dejavniki vzdrţujejo normalno raven zadovoljstva, saj bomo ob njihovi 

prisotnosti preprečili nezadovoljstvo (Černetič 2007, 226-227; Svetlik in Zupan 2009, 342-

343). 

Pri zunanjih dejavnikih lahko kot primer sluţijo občutki, da nam nekatere dejavnosti olajšajo 

delo ali da izboljšajo ţivljenjske pogoje. Dejansko pa večino ljudi motivira kombinacija 

notranjih in zunanjih dejavnikov, in dobro je, če se management tega zaveda, saj velja, čim 

večja je motiviranost, tem večja je storilnost (Smith 2001, 77). 

Ni dovolj, da vodilni v organizacijah zaposlenim zagotovijo dobre plače, sodobno 

tehnologijo, ugodne delovne razmere, varno zaposlitev, ampak jim je treba prav tako priznati 

uspehe, jim prepustiti odgovornost, jim pomagati, da spoznajo smisel svojega dela ter jim 

omogočiti razvoj (Černetič 2007, 226-227). 

Številne raziskave (Butler in Waldroop 1999, 147) za ugotavljanje zadovoljstva na delovnem 

mestu, za potrebe sodobnega poslovnega sveta, so skoraj vedno pokazale podoben zaključek, 

in sicer, da je zadovoljstvo zaposlenih odvisno od treh spremenljivk (Černetič 2007, 234): 

- zmoţnosti posameznika – veščine, znanje, izkušnje, ki v posamezniku vzbudijo občutek 

zmogljivosti, kar spodbuja ustvarjalnost in produktivnost, 

- vrednote – nagrade, npr: denar, intelektualni izziv, ugled, udoben ţivljenjski slog, 

- ţivljenjski interesi posameznikov – posameznik naj opravlja delo, ki je v skladu z 

njegovimi interesi, saj ga bo osrečevalo, postal bo bolj učinkovit in ga ne bo treba 

zamenjati.   

Torej, spoznali smo, kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. 

Eni so notranji dejavniki, drugi so zunanji dejavniki. V nadaljevanju pa bomo opisali tiste 

najbolj pogoste dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Ti pa 

so: 

- medsebojni odnosi s sodelavci, 

- moţnosti strokovnega in osebnega razvoja, 

- moţnosti napredovanja, 

- delovno okolje, 

- odnosi z nadrejenimi, 

- plača in nagrade, 

- občutek pripadnosti.  
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3.1.1 Medsebojni odnosi s sodelavci 

Medsebojni odnosi v delovnem okolju so zelo pomembni za (Moţina, Bernik in Svetic 2004, 

312): 

- izpolnjevanje delovnih in poslovnih nalog, 

- doseganje ciljev delovne organizacije, 

- ustvarjanje in razvoj etike in morale, zlasti delovne morale, 

- humanizacijo človeka in njegovega dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Medsebojni odnosi v organizaciji 

Vir: Think Basis 2011. 

Medsebojni odnosi s sodelavci, oziroma delovni odnosi, so zelo pomemben vir za 

zadovoljstvo tako na delovnem mestu kot tudi na osebni ravni. Dobri medsebojni odnosi 

zagotavljajo uspešno opravljanje dela, zasluţek, promocijo, pohvalo za dobro opravljeno delo. 

Odnosi s sodelavci vplivajo na fizično in duševno zdravje zaposlenih. Seveda pa so lahko tudi 

polni najrazličnejših konfliktov, predvsem zaradi kršenja neformalnih pravil, npr. izkazovanje 

kooperativnosti, občutljivost za potrebe in občutke drugih, sposobnost za sprejemanje 

kompromisov, upoštevanje navad in potreb drugih ipd. (Ule 2009, 343-344).  

Medsebojni odnosi v organizacijah lahko nastanejo na dva načina (Moţina, Bernik in Svetic 

2004, 312): 

- Institucionalni način – temeljni način oblikovanja odnosov med ljudmi. Ljudje vstopajo v 

določeno delovno okolje, v katerem so običajno ţe neki člani, ki izvajajo svoje poslovne 

in delovne naloge. S tem, ko neka oseba vstopi v neko delovno okolje, se oblikujejo 

odnosi. K tem odnosom pa štejemo dolţnosti, ki jih mora zaposleni opraviti, pravice, ki 

jih imajo ter odgovornosti pri delu. 

- Spontani način – takšni odnosi izvirajo iz osebnih vprašanj in teţav posameznika. Na tak 

način se oblikujejo medsebojni odnosi med zaposlenimi, ki se pogovarjajo med odmori 

ali malico. Pri tem pa ne smemo pozabiti na način komunikacije, ki je zelo pomemben. 

Način komunikacije določa, oziroma pokaţe, kakšno predstavo imamo drug o drugem, ali 

sploh smo in koliko, pripravljeni komunicirati z določeno osebo. 
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Medsebojni odnosi se kaţejo kot (Moţina, Bernik in Svetic 2004, 312): 

- Odnosi sodelovanja – nastanejo, ko so sodelavci usklajeni, delovne naloge se opravljajo 

uspešno, tudi uspešnost dela se povečuje, sodelavci se med seboj spoštujejo in si zaupajo, 

si pomagajo, skupaj rešujejo probleme, ki nastajajo. Organizacije bi morale strmeti k tej 

vrsti medsebojnih odnosov. 

- Konfliktni odnosi – so odvisni od posameznikov, pojavljajo se teţave v interakciji in 

komunikaciji med sodelavci. Te teţave so lahko pri delu samem, medosebnem delovanju 

ali na kakšnem drugem področju delovanja. 

Če vodilni ţelijo ustvariti dobre in delujoče medsebojne odnose, morajo (Smith 2001, 28-30):  

- Spoštovati svoje zaposlene – svoje zaposlene morate spoštovati za to, ker so takšni, kot 

so. Vsak od njih ima originalne lastnosti, ki so sestavni del njihove osebnosti. 

- Biti morajo sočutni – zavest, da znate gledati zadeve skozi oči vaših podrejenih, lahko 

ljudem odpre nov pogled na svet. Takšni ljudje bodo kasneje svoje teţave in neprijetnosti 

videli bolj objektivno in realno. 

- Biti morajo iskreni – jasno in nedvoumno govorite o svojih občutkih in stališčih. To 

pomeni, da ste odprti za nove ideje in ljudem z veseljem pomagate. 

 

Če se bodo drţali teh načel, bodo sčasoma ustvarili odkrite in zaupne odnose. S tem bodo 

dosegli, da jim bodo podrejeni bolj zaupali in postopoma prevzeli več nalog in odgovornosti 

zanje (Smith 2001, 29). 

3.1.2 Možnosti strokovnega in osebnega razvoja 

Razvoj posameznika se začne ţe pri prvi zaposlitvi, pa naj bodo te izkušnje pridobljene preko 

študentskega servisa, preko podjemne pogodbe, preko honorarnega dela ali preko pogodbe o 

zaposlitvi.  

Ko podjetje sprejme novega delavca, se zanj začne proces razvoja, tako strokovnega kot tudi 

osebnega. Najprej se zanj začne proces uvajanja v delo (orientacija), kar pomeni, da se na 

formalen in na neformalen način seznani s svojimi delovnimi obveznostmi, spozna druge 

sodelavce, seznani se z organizacijo in politiko podjetja. Zaposleni se bo največ naučil in 

izvedel od sodelavcev, s katerimi neposredno deluje, seveda takrat, ko bo to znanje skušal 

izvesti v praksi. Z učinkovitim uvajanjem novih sodelavcev, bi podjetje rado povečalo 

njihovo varnost pri delu, zmanjšali fluktuacijo delovne sile, povečali produktivnost, ustvarili 

dobre odnose med sodelavci (Ivanuša-Bezjak 2006, 74; Merkač Skok 2005, 167; Mihalič 

2006, 188-196). 

Novi sodelavci, ki jih podjetje uvede v delo in drugi zaposleni se morajo nenehno izobraţevati 

in usposabljati, saj je strokovno znanje, pridobljeno leto ali več nazaj, ţe zastarelo. In samo 

delavci z novim, sveţim in konkurenčnim strokovnim znanjem so lahko tvorci novih, 
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inovativnih idej, razmišljanj, postopkov, akcij. Tako naroča od vseh zaposlenih neusmiljena 

konkurenca na trgu dela. Izobraţevanje lahko pridobimo s pomočjo dokvalifikacij, 

prekvalifikacij, nadaljevanje šolanja ali študija, obisk seminarjev, delavnic in s pomočjo 

samoizobraţevanja preko knjig, revij, interneta ter preko nenehnega sledenja novostim v 

stroki. Tudi zakon o delovnih razmerjih govori, da ima delavec pravico in dolţnost do 

stalnega izobraţevanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega 

procesa, z namenom ohranitve zaposlitve in zaradi napredovanja. In delavci, ki se nenehno 

izobraţujejo, bodo lahko kos teţkim, nenehnim novim zahtevam trţišča (Ivanuša-Bezjak 

2006, 75; Svetlik in Zupan 2009, 480-481; Mihalič 2006, 188-196). 

Razvoj zaposlenega na strokovni in osebni ravni pa je tudi zelo povezan s kariero in z 

napredovanjem, katerega pa bomo na kratko opisali v naslednji točki. 

3.1.3 Možnosti napredovanja 

Ocenjevanje in ugotavljanje delovne uspešnosti zaposlenega je zelo povezano z 

napredovanjem. Ugotavljanje uspešnosti lahko opredelimo kot proces sistematičnega 

ocenjevanja vsakega zaposlenega, njegovih dobrih in slabih strani, povezanih z delom samim. 

Management zanima, ali je izbral pravega delavca za določeno delovno mesto in če so 

rezultati delavca dobri, je primerno razmišljati o njegovem napredovanju. V nasprotnem 

primeru pa je delavca potrebno premestiti ali z njim zaključiti sodelovanje, če je rezultat 

uspešnosti pod pričakovanjem oziroma zelo slab (Ivanuša-Bezjak 2006, 80; Mihalič 2006, 

242-243). 

Zaposleni, ki je napredoval, bo imel več znanja in izkušenj, več samostojnosti in neodvisnosti 

na novem delovnem mestu, bo bolj natančen in zanesljiv in bo pripravljen prevzeti več 

odgovornosti. Prav tako pa bo navdušen nad novimi nalogami in zadolţitvami, pridobil bo 

smisel za skupinsko delo, bo bolj vztrajen in pridobil bo sposobnost vodenja in prenašanja 

odgovornosti, tako za majhne kot za velike zadeve, projekte (Ivanuša-Bezjak 2006, 84; 

Merkač Skok 2005, 155). 

Napredovanje pa je zelo povezano s kariero, katero lahko definiramo kot načrtovano ali 

nenačrtovano zaporedje dela ali aktivnosti, ki vključuje elemente napredovanja, 

samouresničevanja v določenem času. Potrebo po napredovanju čutijo tako posamezniki, kot 

podjetje. Namen načrtovanja kariere pa je pomoč zaposlenim, da bi delali in ustvarjali tisto, v 

čemer so najboljši (Ivanuša-Bezjak 2006, 75; Mihalič 2006, 199-200).  

V strokovni literaturi (Slevin 1989, 394-399; Ivanuša-Bezjak 2006, 75-76; Lipičnik 1996, 

187-190) lahko najdemo nekaj različnih modelov karier, natančneje osem modelov karier:  

- Trikotnik – model kariere, po katerem vsak, ki vstopi v organizacijo, najprej začne na dnu 

pri enostavnih delih in čaka na napredovanje. 
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- Lestev – model kariere, pri katerem je pozornost usmerjena k napredovanju po lestvi 

navzgor in sicer tako, da zaposleni ţe na začetku vidi, kako si sledijo delovna mesta in 

zato lahko načrtuje svojo pot navzgor. 

- Spirala – predstavlja karierni model, ki ponazarja gibanje navzven in navzgor. 

Spremembe okolja pritiskajo na management, da začne razmišljati o pomembni 

spremembi kariere, do katere bo prišel, če bo bolje, trdno delal.  

- Stabilno stanje – model kariere v stabilnem okolju, ko zaposleni nima posebnega 

občutka, da napreduje, saj je novo stanje pribliţno enako staremu. To lahko v karieri 

povzroči negotovost. 

- Prehodna kariera – uporabljajo jo organizacije, ki s posamezniki sklepajo razmerja za 

začasno delo (npr. svetovanje pri določenem projektu). Posamezniki tak način dela 

vzljubijo in so ga pripravljeni pogosto ponavljati. Delo je lahko zelo donosno, naloge pa 

so vsake toliko časa drugačne, kar posameznika še bolj navdušuje nad takšno obliko dela. 

- Popotovanja in ceste – model kariere, ki zaposlenim prinaša veliko nejasnosti in tveganja. 

Delavec začenja svojo kariero v megli in tava od podjetja do podjetja, da bi uresničil 

svoje cilje, ki si jih je postavil. 

- Plezalna lestev – organizacija naj bi imela različne oblike lestev z različnimi razmiki 

klinov, vertikalnimi in horizontalnimi. Zaposleni pa lahko izbirajo med lestvami različnih 

teţavnostnih stopenj. Gibanje je moţno gor in dol, v različnih smereh in zaporedjih. Ta 

model je izredno proţen, saj omogoča veliko individualno izbiro. 

- Tobogan – model kariere, ki je zelo nezanesljiv. Po tem modelu se kariera dviguje in 

spušča v nepredvidljivih lokih. Zato so neprijetni občutki in prisotnost stresa pogosti. 

Seveda pa je počutje odvisno od hitrosti in smeri gibanja, ki sta zelo nepredvidljiva. 

Takšen model kariere je močno povezan s tveganjem in jo lahko prenesejo le osebe s 

čvrsto samopodobo.  

3.1.4 Delovno okolje 

Delovno okolje je eden izmed pomembnih elementov, oziroma dejavnikov, ki precej vplivajo 

na to, ali je zaposlen zadovoljen na delovnem mestu ali ne, ali bo produktiven in uspešen ali 

ne. In zato je potrebno nameniti dovolj pozornosti na to, v kakšnem delovnem okolju bo delal 

zaposleni (Mihalič 2008, 62). 

Ta kriterij ugotavlja stopnjo neugodja ali škodljivosti, nevarnosti in neugodnih fizičnih 

pogojev delovnega okolja. Te pa so: razsvetljava, vlaga, ropot, vibracije, umazanija, prah, 

temperatura, toplota, zračenje, elektromagnetno sevanje, klimatski pogoji, nošenje bolj ali 

manj neudobnega zaščitnega oblačila itd. (Ivanuša-Bezjak 2006, 34). 

Da bi zaposleni bili zadovoljni na svojem delovnem mestu, moramo biti pozorni na to, da 

zagotovimo takšne prostore, ki bodo v skladu z varnostnimi zahtevami, čisti in urejeni, da 

bodo imeli dovolj svetlobe, da bo temperatura prostora prijetna ipd. (Mihalič 2008, 62). 
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Pogoje delovnega okolja moramo upoštevati pri ugotavljanju telesne zmogljivosti 

posameznika, ki jo narekuje delo in ki vpliva na potrebno telesno razvitost (moč, konstitucija) 

ter telesno zdravje. Zato moramo zraven energetskega vidika (koliko energije porabi delavec 

pri delu) upoštevati tudi nekatere delovne pogoje, ki jih človek šibkega zdravja teţje prenaša 

(delo na prostem, na hladnem, nagle spremembe v temperaturi, vlaţnost, prašnost, strupeni 

plini, para ipd.). In zato moramo pri določanju telesnih zahtev in pogojev dela, upoštevati 

zakon o varnosti na delovnem mestu in zdravju pri delu (Ivanuša-Bezjak 2006, 34).  

3.1.5 Odnosi z nadrejenimi 

Strokovnjak za področje vodenja, strategij, prodaje ter osebne in poslovne uspešnosti, Tracy, 

(2001, 95-99) je ugotovil 21 najpomembnejših, preizkušenih načel, kako naj vodje izberejo 

najboljše zaposlene ter jih obdrţijo. Vodje se naj drţijo naslednjih načel, ki se nanašajo na 

dobre odnose med zaposlenim in nadrejenimi: 

- Probleme rešujte hitro – kot vodje hitro razrešujte probleme in razčistite nesporazume. 

Bodite profesionalni reševalec problemov, ne glede na vaš uradni naziv. Vedno se 

osredotočajte na prihodnost in na to, kaj se da storiti, kot pa na preteklost in na to kdo je 

kriv za nastali problem. 

- Profesionalno izboljšajte učinkovitost – vaše delo managerja pomeni, da prevzemate vso 

odgovornost za rezultate, ki jih boste dosegli preko svojih zaposlenih. Vzemite si čas, da 

podate jasna navodila in učinkovito nadzirate delo ter s tem zagotovite, da bo delo tako v 

času kot denarju najboljše opravljeno. 

- Predvidevajte najboljše namene – problemom pri delu in z ljudmi se ne da izogniti. 

Vseeno velja, da se vsak trudi po svojih najboljših močeh in vaš odnos do zaposlenih bi 

moral odraţati to osnovno prepričanje. 

- Zadovoljite najgloblje potrebe zaposlenih – vsak dan delajte na tem, da z namenom, da se 

bodo dosegli cilji podjetja, ustvarjate okolje, kjer bodo zadovoljene potrebe zaposlenih po 

odvisnosti, neodvisnosti in soodvisnosti. 

- Vodite skupni management – zberite svoje zaposlene na rednih srečanjih, kjer se boste 

pogovarjali o delu in izmenjavali zamisli. Vse zaposlene vključite v ta proces. To je edini 

način, kako lahko ustvarite vrhunsko delovno ekipo.  

- Dajte zaposlenim občutek pomembnosti – če so zaposleni zadovoljni sami s seboj, so bolj 

motivirani, bolje opravijo svoje delo in so srečnejši pri delu. Kot vodja izkoristite vsako 

priloţnost, da jih pohvalite in jim tako dvignete občutek samozavesti. 

- Ustvarite čudovito delovno okolje – ustvarite okolje zaupanja in občutka varnosti, tako da 

dopuščate napake, ne da bi kritizirali, se pritoţevali in zaposlenemu grozili z 

odpuščanjem ali kaznovanjem. Dopustite kako in kdaj zaposleni opravljajo svoje delo. 

- Nenehno se osredotočajte na svoje zaposlene – vaši zaposleni so edini nenadomestljivi 

del vašega podjetja. Z njimi ravnajte kot s prostovoljci, dopustite jim odprte moţnosti, saj 

delajo za vas le zato, ker ste dobri do njih. 
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3.1.6 Plača in nagrade 

Po Herzbergovi teoriji velja, da imajo plače vlogo higienika, kar pomeni, da je treba plače 

drţati na primerni ravni, da ne bi povzročili nezadovoljstva. Ta raven plače je določena z 

višino plač za podobna dela v drugih organizacijah, s katerimi se zaposleni primerjajo. Hkrati 

pa to pomeni, da dvigovanje plač nad to raven nima posebnih motivacijskih učinkov, oziroma 

so le-ti zelo kratkotrajni. Ţe čez nekaj mesecev postanejo nekaj normalnega in njihovo 

morebitno zniţanje na raven, ki je primerljiva z drugimi  organizacijami (prvotno raven), 

povzroči nezadovoljstvo (Svetlik in Zupan 2009, 345). 

Plače in nagrajevanje zaposlenih so pomemben dejavnik pri zagotavljanju zadovoljstva. Prav 

tako pa so pomemben dejavnik pri zagotavljanju konkurenčnosti in uspešnosti podjetja, saj 

vplivajo na obseg zmoţnosti v podjetju, motivacijo in obvladovanje stroškov dela (Svetlik in 

Zupan 2009, 568). 

Spodnja slika in strnjena obrazloţitev pojmov pod njo, prikazujeta kako različni strokovnjaki 

vidijo sestavine sistema plač in nagrajevanja (Svetlik in Zupan 2009, 526-527; Zupan 2001, 

19; Gorišek in Tratnik 2003, 41-44; Merkač Skok 2005, 198-200). 

Slika 5: Sestavine sistema plač in nagrajevanja 

Vir: Zupan 2001, 19; Svetlik in Zupan 2009, 526. 
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- stalni del – je odvisen od tega, kakšno delo dela nekdo, oziroma je nadomestilo za 

delovno silo, 

- gibljivi del – je odvisen od tega kako dobro nekdo opravlja delo, oziroma je nadomestilo 

za nadpovprečne doseţke, 

- osnovna plača – največji deleţ stalnih izplačil, ki jo delavec dobi za normalno uspešno 

delo določene zahtevnosti in za opravljeno število ur, 

- nadomestila plače – nadomestila za ure upravičene odsotnosti (dopusti, prazniki, 

bolezenski zaostanki), 

- dodatki – npr. dodatek za teţke delovne razmere, dodatek za nočno delo, dodatek za 

delovno dobo, 

- ugodnosti – večina jih je povezana z delovnim mestom (dodatno zdravstveno, 

pokojninsko zavarovanje), nekatere pa lahko zaposleni dobijo glede na svojo uspešnost 

(uporaba sluţbenega avtomobila), 

- plačilo za uspešnost in nagrade – se lahko spreminjajo ob učinkovitosti zaposlenega ter 

tako podjetja vplivajo na konkurenčni poloţaj pri iskanju kadrov na trgu dela, 

- nedenarne nagrade in ugodnosti – oblike prejemkov v naravi ter nematerialne nagrade 

(priznanja, pohvale) in nematerialne ugodnosti (višji ugled). Pri tem je treba biti pozoren 

na temeljno razliko med nedenarnimi in nematerialnimi nagradami, npr. če nekoga 

pošljemo za nagrado na ogled sejma, je to nedenarna nagrada, če pa nekdo dobi diplomo 

kot priznanje za uspešnost, je to nematerialna nagrada – razlika je v tem, da nematerialne 

nagrade niso povezane z neko večjo vrednostjo, ki jo lahko izrazimo v denarju, 

- denar in vrednostni papirji ter materialne nagrade in ugodnosti – sem spadajo osnovna 

plača, nadomestila, dodatki in plačilo po uspešnosti. 

Denarne nagrade in materialne dobrine so zunanje oblike motivacije, ki so v današnjem času, 

ţal, še vedno kratkoročne. Zaposleni se na to navadijo, zato se njihov prag materialnih potreb 

zviša, zadovoljstvo pa se zmanjša. Dajanje pohval v obliki priznanj, nagrad in napredovanja, 

pozitivno vpliva na večjo zavzetost za delo, saj s tem zaposleni zadovoljujejo potrebo, 

predvsem po potrditvi pred drugimi. Vendar pa je največja nagrada zaposlenim, če se vodstvo 

usmerja k sodelavcem, tako da jim pomaga pri delu, da spoštuje njihovo mnenje in skupaj z 

njimi rešuje probleme ter skrbi za dobro informiranost v podjetju in je strpno do napak pri 

delu. Hkrati pa je takšno notranje podjetniško ravnanje tudi nagrada podjetju, kar lahko vodi 

do njegove rasti in razvoja. In velikokrat so prav priznanja in pohvale učinkovitejši način 

motiviranja zaposlenih, kakor povišanje plače, še posebno če je pohvala izrečena v javnosti 

(Auer Antončič in Antončič 2010, 116; Mihalič 2006, 216-219; Mihalič 2008, 28). 

3.1.7 Občutek pripadnosti 

Ljudje imajo potrebo po samodokazovanju, le tako se počutijo pomembne in uspešne, saj 

lahko uporabijo svojo kreativnost. Vendar zato potrebujejo informacije o delu in poslovanju 
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organizacije, znanje in veščine, moţnost odločanja in sistem nagrajevanja, ki temelji na 

uspešnosti organizacije.  

Dajati nek smisel delu, ki ga opravljajo zaposleni, je pogoj za zavzetost in pripadnost, kar pa 

pomeni, da zaposleni z uţitkom opravljajo svoje delo in so zadovoljni s pogoji dela, z 

veseljem sodelujejo s sodelavci in tako dosegajo cilje organizacije in vidijo smisel svojega 

dela (Verle in Markič 2010, 137). 

In kadar bodo zaposleni lojalni svojemu podjetju, lahko podjetje doseţe svojo uspešnost in 

učinkovitost. Vsekakor pa je pomembno tudi, da so zaposleni motivirani, da v svojem delu 

vidijo moţnost za osebni razvoj, v svojih nadrejenim pa ljudi, ki znajo prisluhniti in 

spodbujati (Verle in Markič 2010, 143).  

Pripadnost in lojalnost zaposlenih lahko podjetja pridobijo z višjo stopnjo zadovoljstva, 

zadovoljstva z delovnim mestom in z delom. Posledično pa je visoko stopnjo pripadnosti in 

lojalnosti zaposlenih mogoče zaslediti v organizacijah, ki temeljijo na dobrem medsebojnem 

komuniciranju, uspešnem vodenju ter izrazitem sodelovanju (Mihalič 2006, 270). 

Pripadnost in lojalnost zaposlenih se kaţe tudi v tem, ko zaposleni izven delovnega časa 

pozitivno in vse lepo govorijo o svojem podjetju, so pripravljeni narediti vse samo za dobrobit 

podjetja, so ponosni, da so del podjetja, v katerem delajo, zagovarjajo svoje sodelavce in 

podjetje nasploh, ravnajo v skladu z delovno etiko in profesionalnostjo ipd. (Levine in Crom 

1993, 37-46; Mihalič 2006, 270). 

3.2 Posledice zadovoljstva na delovnem mestu 

Oseba, ki je zadovoljna z delom, se lahko sama motivira in stremi k večjim in teţjim nalogam, 

izzivom, da bi se izkazala in si pridobila znanje ter izkušnje za napredovanje. Čim lepšo 

kariero si pa lahko gradimo, če imamo dovolj znanja in izkušenj, smo samoiniciativni pri 

delu, smo zanesljivi in natančni, imamo ţeljo po dodatnem izobraţevanju, smo pripravljeni za 

sprejemanje odgovornosti, imamo ţeljo po večjem dohodku in vplivu (Merkač Skok 2005, 

151). 

Če so zaposleni zadovoljni z delom in delovnim mestom, potem pridejo na delo polni 

energije, delajo napake brez strahu, jim je na delovnem mestu prijetno, laţje se osredotočijo 

na delo in nimajo v glavi samo poročila in sestanke in zanimivo je, da so prav med takšnimi 

zaposlenimi, zadovoljnimi zaposlenimi, tudi bodoče vodje (Templar 2009, 58-59). 

3.3 Posledice nezadovoljstva na delovnem mestu 

Če so zaposleni na svojem delovnem mestu nezadovoljni, se lahko zgodi, da pride do 

nezaţelenih posledic, kot so prostovoljna odpoved delovnega razmerja s strani zaposlenega 
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(fluktuacija), odsotnost z dela (absentizem), zamude pri prihodu na delo, tatvine, manjše 

prizadevanje pri delu, pogosti bolniški staleţi in celo nasilja. Prav tako se pojavljajo 

kolektivne zahteve, protesti in stavke (Svetlik in Zupan 2009, 347).  

Ena izmed mnogih posledic nezadovoljstva na delovnem mestu je tudi izgorevanje. V 

sodobnem poslovnem okolju se še vedno srečujemo s predsodkom, da je izgorevanje na 

delovnem mestu povezano s individualnimi problemi posameznika – če si popolnoma izčrpan, 

je problem v tebi (Pehnec 2005, 56; Mihalič 2006, 310-312). 

Strokovnjaka, ki sta proučevala in iskala razloge za izgorevanje na delovnem mestu (Maslach 

in Leiter 2002) menita, da so vzroki za izgorevanje na delovnem mestu naslednji (Pehnec 

2005, 56): 

- preobremenjenost z delom – delo je zahtevnejše, zahteva več časa, je bolj zapleteno, 

ustvarja izčrpanost zaradi obremenjenosti, 

- pomanjkanje nadzora – po načelu avtonomije učinkovitega posameznika lahko zaposleni 

pri svojem delu določa, kaj je najpomembnejše, izbere pravi pristop k delu in se odloči, 

kako bo uporabil razpoloţljive vire in sredstva, 

- nezadostno nagrajevanje – ohranjanje vitalnosti organizacije je povezano z varčevanjem 

pri nagrajevanju, npr. za več dela dobijo manj, in to povzroča zmanjšanje veselja do dela,  

- razpad trdne delovne skupnosti – slabši medsebojni odnosi, izpodrivanje skupinskega 

dela, uveljavljanje individualnega dela na račun skupinskega dela, so posledica slabše 

varnosti dela in pretiranega posvečanja kratkoročnim ciljem na račun dolgoročnih,  

- pomanjkanje poštenosti, oziroma njenih ključnih elementov – zaupanje, odkritost, 

spoštovanje, 

- nasprotujoče si vrednote – organizacija pogosto slavi svojo produktivnost na račun 

kakovosti, zato prihaja do preobrazbe elementov delovne kondicije in namesto energije se 

pojavlja izčrpanost, predanost nadomešča cinizem ter učinkovitost se zmanjšuje.  

Ena izmed posledic nezadovoljstva na delovnem mestu je tudi daljše izpostavljanje stresu, ki 

negativno vpliva na zaposlenega. Stres lahko definiramo kot motnjo, ki vpliva na duševno in 

telesno počutje človeka in ki se pojavi takrat, ko od telesa zahtevamo, da dela preko svojih 

zmogljivosti. Najpogostejši simptomi stresa, ki ga doţivljajo zaposleni na delovnem mestu pa 

so (Powell 1997, 40-41; Mihalič 2006, 308): 

- napadi panike – hitrejši utrip srca, omotica, potenje, občutek padca v nezavest, 

- hiperventilacija – tesnoba v prsih, primanjkovanje sveţega zraka, občutek dušitve, 

- obsesivno vedenje – občutek, da smo nekaj vsakdanjega pozabili narediti, 

- strahovi, fobije in depresija, 

- razdraţljivost in jeza, 

- kronična utrujenost in nespečnost, 

- negativna samopodoba, 

- glavobol in migrena ter sindrom razdraţljivega črevesja.  
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4 TERME OLIMIA D. D. 

Legende pravijo, da so v bliţino Podčetrtka vodni vrelci ţe pred štirimi stoletji privabljali 

obiskovalce. Od prvega lesenega bazena do danes, so Terme Olimia povsem spremenile svojo 

podobo, a bistvo je ostalo enako – termalna voda s svojimi zdravilnimi in blagodejnimi 

lastnostmi (Terme Olimia 2011b). 

4.1 Osnovni podatki 

Osnovni podatki za Terme Olimia, d. d., Podčetrtek (Terme Olimia 2011c): 

Podjetje:   Terme Olimia, d. d., Podčetrtek 

Naslov:   Zdraviliška cesta 24, SI-3254 Podčetrtek 

Telefon:   +386 (0)3 829 7000 

Faks:    +386 (0)3 5829 009 

    +386 (0)3 5829 024 

E-pošta:   info@terme-olimia.com 

Internet:   www.terme-olimia.com 

Davčna št.:   SI 26743922 

Matična št.:   50908202 

Osnovni kapital:  4.937.180.77 EUR 

Transakcijski račun:  SI56 06000-0145855804 

Direktor podjetja:  Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inţ. agronomije 

    zdravko.pocivalsek@terme-olimia.com 

4.2 Nastanek in razvoj organizacije 

Zdravilišče TO leţi tik ob mejni reki Sotli pod hribovito Rudnico z Olimsko goro v občini 

Podčetrtek. Nahaja se na nadmorski višini 220 metrov, na področju za katerega je značilna 

kontinentalna klima (Terme Olimia 2011b). 

Ustno izročilo pravi, da so baroni iz Miljane v Harini Zlaki imeli svoje kopališče ţe pred 

štirimi stoletji. Domnevamo, da so toplo vodo izkoriščali v zdravilne namene tudi olimski 

pavlinci. Naravni topli izvirki so okoli leta 1935 pritegnili pozornost domačega ţupnika 

Friderika Sternada. Na vsak način je hotel odkriti, kakšna je voda, ki ni zgolj topla, ampak 

tudi pomaga ljudem pri lajšanju različnih teţav, bolečin in vpliva na dobro počutje. Kar nekaj 

časa je trajalo, preden je uspel nagovoriti strokovnjake, da so vodo začeli vsestransko 

opazovati in ugotavljati njen pomen in učinke (Terme Olimia 2011b; Sotelski Lešnik 1984, 

5). 
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Nato so leta 1956 pod budnim očesom Turističnega društva Podčetrtek zgradili majhen, v 

skalo vklesan, bazenček v Harinih Zlakah (Terme Olimia 2011b; Sotelski Lešnik 1984, 18).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: V skalo vklesan bazen v Harinih Zlakah 

Vir: Sotelski Lešnik 1984, 3. 

 

Konec sezone leta 1966 so na občinski praznik, 9. septembra, Atomske Toplice tudi uradno 

odprli (Sotelski Lešnik 1984, 18).  

 

 

 

 

 

 

  

Slika 7: Atomske toplice ob otvoritvi 

Vir: Sotelski Lešnik 1984, 21. 
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Od otvoritve naprej pa vse do danes se zdravilišče uspešno razvija in širi.  

Prvi hotel, imenovan Hotel Atomske Toplice, so odprli sredi leta 1978. Leta 1980 so pričeli 

graditi olimpijski bazen v kampu, ki so ga šest let kasneje še dodatno prenovili.  

Velik korak je prav gotovo bil izgradnja apartmajskega naselja Atomska vas v letih 1988/89.  

Naslednja velika pridobitev Atomskih Toplic je bil bazenski kompleks Terme v letu 1990.  

Kmalu jih je ţe čakala nova investicija, izvedli so popolno sanacijo obstoječega hotela 

Atomske Toplice, kateremu pa so tudi dogradili sodobno kuhinjo. Ţe naslednje leto so hotel 

Atomske Toplice razširili, zgradili pa so tudi nujno potreben zdravstveni oddelek.  

Leta 1998 so celotnemu kompleksu dodali še na novo zgrajen Aparthotel Rosa s podzemno 

garaţo ter podzemnim veznim hodnikom med Termami, Aparthotelom in hotelom Atomske 

Toplice.  

Največja pridobitev pa je bila odprtje novega termalnega parka Aqualuna leta 2002, ki se 

nahaja neposredno ob kampu. Tega leta so tudi spreminjali imena hotelov in spremenili so 

ime celotnemu kompleksu iz Atomske Toplice v Terme Olimia.  

Nato so leta 2004 pokrili tudi odprte bazene med Wellnessom Termalija in Vasjo Lipa, 

izboljšali okolico kampa ter Aqualuni dodali nekaj vodnih atrakcij.  

Leta 2006 so zaradi povpraševanja po luksuzni, prestiţni in bolj udobni nastanitvi, zgradili 

hotel Sotelia. K temu stilu so leta 2009 zgradili bazenski kompleks Orhidelia. Tega leta pa so 

tudi renovirali celotni hotel Breza, dodali nekaj novih sob ter renovirali Center zdravja.  

Zaradi vse večjega števila obiskovalcev so leta 2010 zgradili garaţno hišo s 300-timi 

parkirnimi mesti (Terme Olimia 2011b; Sotelski Lešnik 1984, 20). 

4.3 Dejavnost organizacije 

TO so uvrščene v panogo gostinstvo in turizem. Prav tako pa se tudi ukvarjajo z zdraviliško 

dejavnostjo, katero opravlja OE CZO. Podrobnejši opis zdraviliške dejavnosti bomo razloţili 

pri predstavitvi OE Center zdravja Olimia. 

4.4 Vizija in cilji organizacije 

TO s storitvami na področju sprostitve, oddiha, zdravja, lepote in dobrega psihičnega ter 

fizičnega počutja, realizirajo svoje poslanstvo in ustvarjajo pozitivne, naraščajoče rezultate 

(Terme Olimia 2011d).  
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S pogledom naprej in z vlaganjem v projekte ter z vlaganjem v nova znanja in izobraţevanja, 

bodo ostali edini prepoznavni ponudnik dobrega počutja in prerojenega ţivljenja (Terme 

Olimia 2011d).  

Cilj TO je postati najboljše Terme v prostoru med Alpami, Jadranom in Donavo. Prav tako je 

njihov cilj lastniško preoblikovati podjetje v smeri, ki bi omogočala druţbi dolgoročno rast in 

razvoj ter nosilno vlogo pri razvoju turizma na tem področju (Terme Olimia 2011d). 

Vodilni v Termah Olimia pravijo (Terme Olimia 2011d): »Osnovni cilj, temelječ na viziji 

podjetja, bomo dosegli le s popolnim sodelovanjem vseh zaposlenih, ki bodo vrhunsko 

motivirani in izobraževani.« 

Terme Olimia si bodo prizadevale (Terme Olimia 2011d): 

- biti najhitrejši pri razvoju novih storitev, temelječih na tradiciji okolja, narave in 

zdravilnih zelišč, 

- usposabljati, izobraţevati in motivirati zaposlene za potrebe dela v mednarodno 

konkurenčnem podjetju, 

- razvijati prodajne poti na nova področja v skladu s povečanimi potrebami, 

- dvigovati produktivnost ob upoštevanju kakovosti ter 

- stalno obvladovanje stroškov. 

Zaveza k dobremu počutju gostov je osnovna obljuba in vodilo pri delu zaposlenih v TO 

(Terme Olimia 2011d). 

4.5 Organizacijska struktura 

Običajna oblika za prikazovanje členjenosti organizacije je organigram ali organizacijska 

shema, ki prikazuje grafični prikaz členjenosti organizacije. Takšna oblika členjenosti 

organizacije je zelo učinkovita, saj se takoj vidi kaj prikazuje, oziroma nam o organizaciji 

pove kar precej značilnosti, in sicer (Biloslavo 2008, 206): 

- delitev dela – vsak lik pomeni OE ali posameznika, ki odgovarja za del dejavnosti 

organizacije, 

- nadrejenost in podrejenost – črte in poloţaji likov kaţejo, kdo komu naroča, odgovarja, 

poroča, 

- vsebino dela – napisi na likih označujejo posamezne OE, oziroma področja odgovornosti 

v organizaciji, 

- povezanost dejavnosti – ves organigram daje vpogled urejenosti organizacije, 

- ravni poslovodstva – organigram kaţe poslovodje in podrejene, hierarhijo organizacije 

(vsi zaposleni, ki odgovarjajo isti osebi, so na isti hierarhični ravni, ne glede na poloţaj v 

organigramu). 
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V TO gre za funkcijsko strukturo organiziranosti, ki pa je centralizirana. Oblikovana je na 

zahtevi, da se dela in naloge ene poslovne funkcije organizirajo na enem samem mestu, 

oziroma pod pristojnostjo enega vodje (Lipičnik in Meţnar 1998, 53).  

Funkcijska organizacijska shema zelo natančno prikazuje oddelke v organizaciji. Prednost 

takšne organizacijske sheme je, da zaposlenim prikazuje, kako se deli celotne organizacije 

prilagajajo drug drugemu in v kakšnem odnosu so njihove naloge do celotne organizacije. 

Tako lahko vsakdo vidi, kdo naj komu poroča in kam se lahko obrne, kadar pride do teţav.  

 

 

Slika 8: Panoramski pogled na Terme Olimia 

Vir: Terme Olimia 2011b. 
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Slika 9: Organizacijska struktura Term Olimia 

Vir: Terme Olimia 2011b. 
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4.6 Center zdravja Olimia 

CZO je eden izmed petih velikih profitnih centrov v TO. Ta center ima nekaj manjših 

oddelkov in sicer Ambulanta, Hidroterapija, Termoterapija, Elektroterapija, Kinezioterapija 

ter Masaţe (Terme Olimia 2011a). 

Vodja CZO je specialist interne in socialne medicine (Terme Olimia 2011a). 

Trenutno je v CZO zaposlenih 31 oseb, od tega so 4 študentje. Seveda pa se številka 

zaposlenih skozi vso leto spreminja zaradi odpustov, odhodov, porodniških dopustov in 

večjega obsega dela (Terme Olimia 2011a).  

CZO opravlja zdraviliško dejavnost. Torej se ukvarja z zdravljenjem bolnikov po operacijah, 

kroničnih bolečinah in z zdravljenjem ostalih zdravstvenih problemov pacientov. Prav tako pa 

ponuja razvajanje gostov z masaţami, toplotnimi oblogami, individualnimi kopelmi, 

elektroterapijami, z individualnimi in skupinskimi telovadbami idr. (Terme Olimia 2011a). 

Naravno zdravilno sredstvo v TO je termalna voda, ki je po balneološki klasifikaciji 

magnezijev-kalcijev-hidrogenkarbonat. Voda se črpa iz vrtin do globine 500 m na področju 

kampa Natura in termalnega parka Aqualuna. Vrtina na izvoru dosega temperaturo od 24 do 

44 stopinj Celzija. Kot naravno zdravilno sredstvo se voda uporablja za kopanje in 

hidroterapijo, večina obiskovalcev pa to vodo tudi pije. Voda je učinkovita pri zdravljenju 

revmatičnih obolenj, koţnih bolezni (luskavica), stanju po operativnih posegih in poškodbah 

kosti in mišic. Prav tako ta voda zdravi obolenja hrbtenice, obolenja velikih sklepov (ramena, 

kolki, kolena, gleţnji) ter poškodbena obolenja (padci, udarci ter športne poškodbe) (Terme 

Olimia 2011a). 

Kopeli v termalni vodi sproščajo napetost v mišicah in povečujejo prekrvavitev tkiv ter 

poţivljajo in krepijo obrambne mehanizme telesa (Terme Olimia 2011a). 

Termalna voda TO je zelo bogata s silicijem, kateremu danes pripisujejo mnoge pozitivne 

učinke na zdravje. In kar je najpomembnejše, termalna voda je zelo čista, saj daleč naokoli ni 

tovarniških dimnikov, kmetje tod naokoli pa zemljo spoštujejo in pri obdelovanju ne 

uporabljajo zdravju škodljivih škropiv, ki bi s pronicanjem v globoke zemeljske plasti lahko 

obremenila termalne izvire v TO (Terme Olimia 2011a). 

V CZO se vsakodnevno srečujejo z visokimi vsotami gotovine, saj jih vsak dan obišče veliko 

gostov, ki se posluţujejo storitev, ki jih ponujajo. Poleg storitev, ki jih imajo na razpolago, se 

CZO ukvarja še s prodajo prehranskih dopolnil, raznoraznih tekočin in krem, ki pomagajo 

ublaţiti bolečine (tablete proti stresu, tablete proti hujšanju, protivnetna krema, krema proti 

brazgotinam idr.) (Terme Olimia 2011a).  
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CZO ponuja vrsto različnih storitev in prav tako izdelkov. Teh se posluţujejo številni 

odjemalci, oziroma kupci, gostje (Terme Olimia 2011a). 

 

Eni izmed odjemalcev storitev in izdelkov CZO so samoplačniki. To so gostje hotela, oziroma 

zunanji gostje ki se odločijo, da si bodo privoščili malo razvajanja (biserna kopel, toplotna 

obloga, masaţa …) ali pa, da bodo storili nekaj dobrega za svoje telo, za zdravje (telovadba, 

pilates, protibolečinske elektroterapije …). 

 

Celoten kompleks TO ponuja tudi paketne storitve. Te storitve ponavadi marketing ţe v 

naprej proda. To so tako imenovani »aktivni oddihi« (zaposleni slovenskih ţeleznic, zaposleni 

v Premogovniku Velenje idr.). Pod paketne storitve spada tudi nakup vikend paketa v hotelu 

Breza, kjer se podari gratis storitev v CZO (biserna kopel, individualna vadba s 

fizioterapevtom, Cardioscan meritev idr.), dvodnevno bivanje v hotelu Breza podari bon v 

vrednosti 10 EUR itd. 

Te storitve (masaţe, termo obloge, telovadbe, elektroterapije idr.), ki jih izvaja CZO so v 

skladu z ZZZS ovrednotene s točkami (Terme Olimia 2011a).  

V nadaljevanju bomo na kratko opisali odločbe oziroma delovni nalog, kateri se lahko 

izkoristijo v TO oziroma v CZO. 

 

Odločba za stacionarno zdraviliško zdravljenje standarda A je preventivno zdravljenje 

bolnikov, za katere zdravniška komisija odobri fizikalno terapijo, ponavadi za 14 dni z 

moţnostjo podaljšanja za sedem dni ob ugotovitvi, da se bolnikovo stanje ni popolnoma 

izboljšalo. Tem bolnikom ZZZS financira zdravljenje in tudi bivanje v hotelu. Odločba je 

ovrednotena z 20,5 točk/dan, vrednost ene točke znaša 2,67 EUR (Terme Olimia 2011a).  

 

Odločba za ambulantno zdraviliško zdravljenje standarda B je zdravljenje bolnikov za katere 

je potrebna odobritev fizikalne terapije s strani zdravniške komisije. Zdravljenje ponavadi 

traja 14 dni, z moţnostjo podaljšanja za sedem dni ob ugotovitvi, da se bolnikovo stanje ni 

izboljšalo. Zdravljenje financira ZZZS, vendar pa bolniki ne prebivajo v hotelu, razen če si 

sami plačajo bivanje. Odločba je ovrednotena z 20 točkami na dan, ena točka je vredna 2,7 

EUR (Terme Olimia 2011a). 

 

DPS odločba je zdravljenje bolnikov za katere je potrebna odobritev fizikalne terapije s strani 

Društva psoriatikov Slovenije. Pri tej vrsti odločbe pridejo v poštev bolniki, ki imajo koţne 

bolezni (luskavica). Odobritev odločbe, ZZZS stane okoli 1000 EUR. V ceno je vključena 

nastanitev v hotelu s polnim penzionom, telovadba, kopanje v bazenih in fitnes. V ceno pa je 

prav tako vključen začetni pregled pri zdravniku, posvet z zdravnikom ob odhodu ter 30 

storitev, prilagojenih zdravstvenem stanju posameznika, katere pa izvedejo zaposleni v CZO 

(Terme Olimia 2011a). 
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VVI odločba je zdravljenje bolnikov, za katere Upravne Enote Republike Slovenijo odobrijo 

fizikalno terapijo. Pri tej vrsti odločbe pridejo v poštev vojni invalidi, vojni veterani ter ţrtve 

vojnega nasilja. Odločba je ovrednotena s 196 točkami, ena točka je vredna okoli 2,7 EUR 

(Terme Olimia 2011a). 

Glede na zgoraj navedene oblike odločb in napotnic, poznamo v slovenskem zdravstvenem 

sistemu 9 standardov oziroma tipov zdraviliškega zdravljenja. TO oziroma CZO izvaja 

naslednje tipe (Terme Olimia 2011a): 

- standard tip 1: vnetne revmatske bolezni, 

- standard tip 2: degenerativni izvensklepni revmatizem, 

- standard tip 3:  stanje po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu s funkcijsko 

prizadetostjo, 

- standard tip 7: koţne bolezni. 

TO oziroma zdravstveni oddelek CZO se tudi ukvarja s fizikalno terapijo, zato pride v poštev 

tudi izkoristek delovnega naloga za ambulantno fizioterapijo (Terme Olimia 2011a).  

 

Delovni nalog za ambulantno fizioterapijo je zdravljenje bolnikov, za katere mora (ponavadi) 

osebni zdravnik napisati napotnico oziroma delovni nalog. En delovni nalog je ovrednoten z 

68 točkami, ena točka je vredna 2,01 EUR. Tukaj pridejo v poštev bliţnji stanovalci okolice 

ter tudi gostje hotela, kateri s sabo prinesejo delovni nalog. Zaradi zelo velikega 

povpraševanja po tej obliki fizioterapije, ima CZO v skladu z zakoni pripravljeno čakalno 

knjigo v katero se zabeleţijo bolniki. To obliko fizioterapije izkoriščajo bolniki s kroničnimi 

bolečinami ter bolniki po raznoraznih poškodbah telesa, prometnih nesrečah idr. (Terme 

Olimia 2011a). 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Vhod v OE Center zdravja Olimia 

Vir: Terme Olimia 2011a.
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5 RAZISKAVA  

5.1 Opis raziskovalnega problema 

Problem, ki ga bomo analizirali v zaključni projektni nalogi je stopnja zadovoljstva 

zaposlenih na delovnem mestu, neustrezna nagrada za učinkovito delo ter slabo plačilo za 

delo, ki ga opravljajo zaposleni. 

V zaključni projektni nalogi bomo podrobneje predstavili TO ter OE CZO. Izvedli bomo 

anketni vprašalnik med zaposlenimi v CZO, ga analizirali, komentirali ter skušali ugotoviti 

pomanjkljivosti ter predlagati moţne izboljšave. 

5.2 Cilj in namen raziskave 

Cilji zaključne projektne naloge je ugotoviti, ali so zaposleni v OE CZO na delovnem mestu 

zadovoljni ter v nasprotnem primeru podati nekaj predlogov za povečanje zadovoljstva.   

Namen prvega dela zaključne projektne naloge je predstaviti teorijo človeškega kapitala ter 

dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Prav tako je namen 

predstaviti kako pomembno je za organizacijo, da ima zaposlen kader, ki je zadovoljen na 

delovnem mestu, s tem kar počne, s plačilom za prejeto delo, z načini nagrajevanja, z načini 

napredovanja itd. Te podatke bomo pridobili s pomočjo tuje in domače literature. 

Drugi del zaključne projektne naloge bomo posvetili raziskovanju. Raziskovali bomo, kateri 

dejavniki najbolj vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, kakšen sistem nagrajevanja imajo v 

obravnavani organizaciji, ali so zaposleni zadovoljni s plačilom za opravljeno delo itd.  Ta del 

naloge bomo ocenili z rezultati anketnega vprašalnika. 

S pomočjo anketnega vprašalnika bomo skušali potrditi naslednje hipoteze: 

H1: Zaposleni so na delovnem mestu v obravnavanem podjetju zadovoljni. 

H2: Zaposleni so zadovoljni z neto mesečnim dohodkom. 

H3: Učinkovitost zaposlenih je ustrezno nagrajena. 

5.3 Analiza rezultatov raziskave 

V OE CZO je avgusta 2011 bilo zaposlenih 31 oseb, od tega štiri študenti. Izmed teh 31 

zaposlenih je bilo 25 takšnih, ki tukaj delajo ţe tri mesece ali več, kar zadostuje, da lahko 

ugotovijo ali so zadovoljni na svojem delovnem mestu ali ne. Ostalih šest je tukaj zaposlenih 

do največ mesec dni. 

Zato smo v CZO poslali 25 anketnih vprašalnikov, kateri pa so bili vsi v celoti pravilno 

izpolnjeni. 
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Slika 11: Anketiranci po spolu v številu in odstotkih 

Slika 11 prikazuje, da je v raziskavi sodelovalo 24 % moških oziroma 6 anketirancev 

moškega spola, ter 76 % ţensk oziroma 19 anketirancev ţenskega spola. Iz tega je mogoče 

zaključiti, da v OE CZO prevladuje ţenski spol. 

 

Slika 12: Število anketirancev po starostnih skupinah 

Največ anketirancev (10) je bilo starih med 36 in 50 let. 7 anketirancev je bilo starih med 26 

in 35 let, sledili so anketiranci nad 50 let (5). Najmanj anketirancev, in sicer 3, pa so bili stari 

med 18 in 25 let. 

3 

7 

10 

5 

od 18 do 25 let od 26 do 35 let od 36 do 50 let nad 50 let 

(19)  76% 

(6)  24% 
Ţenski 
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Določen čas 
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Slika 13: Delovna doba zaposlenih v CZO po številu 

Slika 13 prikazuje, da sta 2 osebi zaposleni v CZO ţe več kot 25 let. 4 osebe so zaposlene 

med 15 do 25 let, prav tako so 4 osebe zaposlene tukaj ţe vsaj 1 do 5 let ter tudi 4 osebe so 

tukaj zaposlene manj kot 1 leto. 11 oseb pa je takšnih, ki so v CZO zaposlene med 5 in 15 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Čas zaposlitve anketirancev po številu in v odstotkih 

Iz slike 14 je razvidno, da je kar 17 anketirancev takšnih, ki so zaposleni za nedoločen čas, 

kar v odstotkih pomeni 68 %. Za določen čas pa je zaposlenih 8 delavcev oziroma 32 % 

anketirancev. Iz tega je mogoče zaključiti, da je delovno mesto v OE CZO zelo varno, saj je 

večina delavcev zaposlenih za nedoločen čas. 
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Slika 15: Število zaposlenih po delovnem mestu 

Slika 15 prikazuje, da je v CZO zaposlenih največ maserjev in sicer 11, sledijo fizioterapevti 

(9), nato sledijo zdravniki (2) in medicinske sestre (2), eden pa je študent.  

Slika 16: Ali ste zadovoljni na svojem delovnem mestu? 

Iz slike 16 je razvidno, da je 19 anketirancev zadovoljnih na svojem delovnem mestu, kar 

predstavlja 76 %. 6 anketirancev oziroma 24 % anketirancev pa je nezadovoljnih na svojem 

delovnem mestu. Iz tega je mogoče zaključiti, da je delo na delovnem mestu zanimivo, 

pravice in ugodnosti zaposlenih pa so tudi upoštevane. 
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Da 
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Pri raziskavi nas je najbolj zanimala stopnja zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu. Zato 

smo tudi zastavili vprašanje: »Kateri dejavniki najbolj vplivajo na nezadovoljstvo?« 

 

Anketiranci so na izbiro imeli 8 dejavnikov, ki najbolj vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih na 

delovnem mestu. Ti dejavniki so:  

- medsebojni odnosi s sodelavci, 

- neto mesečni dohodek, 

- delovni čas, 

- fizični pogoji dela, 

- moţnosti napredovanja, 

- moţnosti strokovnega in osebnega razvoja, 

- delovno okolje, 

- odnosi z nadrejenimi. 

Vsak dejavnik so morali oceniti z oceno od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo, da sploh ne 

vpliva na zadovoljstvo, 5 pa je pomenilo, da zelo vpliva na zadovoljstvo.  

 

To točko je izpolnilo 6 anketirancev, ki so pri 6. točki anketnega vprašalnika obkroţili, da so 

nezadovoljni na svojem delovnem mestu (slika 16).    

 

Rezultati so prikazani v naslednji preglednici 1 ter na sliki 17. 

Preglednica 1: Povprečje odgovorov zaposlenih na dejavnike (ne)zadovoljstva 

 

  

Dejavniki (ne)zadovoljstva 
Ocena 

Povprečje 
1 2 3 4 5 

Medsebojni odnosi s sodelavci 0 0 3 1 2 3,83 

Neto mesečni dohodek 0 0 5 0 1 3,33 

Delovni čas 0 1 1 3 1 3,67 

Fizični pogoji dela 1 1 2 2 0 2,83 

Moţnosti napredovanja 1 2 2 1 0 2,50 

Moţnosti strokovnega in osebnega razvoja 0 2 2 2 0 3,00 

Delovno okolje 1 2 1 1 1 2,83 

Odnosi z nadrejenimi 0 0 2 1 3 4,17 
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Iz zgornje preglednice 1 ter iz spodnje slike 17 je mogoče razbrati, da na zadovoljstvo 

zaposlenih na delovnem mestu najbolj vplivajo odnosi z nadrejenimi, saj so anketiranci ta 

dejavnik najvišje ocenili, z 4,17. Nato sledijo medsebojni odnosi s sodelavci, saj je bil 

dejavnik ocenjen z 3,83. Anketiranci menijo, da delovni čas precej vpliva na zadovoljstvo, saj 

so ga ocenili z 3,67. Z oceno 3,33 neto mesečni dohodek srednje vpliva na zadovoljstvo. 

Moţnosti strokovnega in osebnega razvoja so anketiranci ocenili z oceno 3. Z oceno 2,83 

fizični pogoji dela ter delovno okolje malo do srednje vplivata na zadovoljstvo zaposlenih na 

delovnem mestu. Moţnosti napredovanja z oceno 2,5 pa najmanj vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih na delovnem mestu. 

Slika 17: Povprečje odgovorov zaposlenih na dejavnike  (ne)zadovoljstva 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 

do 500 EUR 

od 501 do 700 EUR 

od 701 do 1000 EUR 

od 1001 do 1500 EUR 

nad 1500 EUR 

Slika 18: Neto mesečni dohodek zaposlenih 

V CZO 2 zaposlena prejemata mesečno plačilo za opravljeno delo nad 1500 EUR, 3 zaposleni 

prejemajo od 1001 do 1500 EUR za delo, ki ga opravljajo. Med 701 do 1000 EUR na mesec 

prejema 7 zaposlenih, ter prav tako 7 zaposlenih prejema od 501 do 700 EUR na mesec za 

opravljeno delo. Do 500 EUR na mesec pa prejema 6 zaposlenih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Ali je neto mesečni dohodek primeren? 

Na vprašanje »Menite, da je vaš neto meseči prihodek primeren vašemu delu, ki ga 

opravljate?« sta samo 2 zaposlena odgovorila pritrdilno, kar v odstotkih predstavlja 8 %. 

Ostalih 92 %, oziroma 23 zaposlenih, pa je mnenja, da neto mesečni dohodek ni primerno 

plačilo za delo, ki ga opravljajo.  
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(23)  92% 
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Slika 20: Ste nagrajeni za učinkovito delo? 

17 anketirancev, oziroma 68 % anketirancev pravi, da je za učinkovito delo nagrajeno, 

medtem ko 32 % anketirancev, kar predstavlja 8 anketirancev, meni, da niso nagrajeni za 

učinkovitost pri delu. 

 

Slika 21: Vrsta nagrade 

Na sliki 20 smo ugotovili, da je 17 anketirancev mnenja, da so nagrajeni za učinkovito delo, 

zato je to točko anketnega vprašalnika rešilo 17 anketirancev, kateri so lahko izbirali med 

tremi vrstami nagrade, moţnih je bilo več odgovorov.  

 

16 anketirancev je mnenja, da so nagrajeni z ustno pohvalo, 2 sta mnenja, da so nagrajeni s 

pisno pohvalo. 11 anketirancev pa je mnenja, da so za učinkovito delo nagrajeni denarno.  
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Slika 22: Ali je nagrada primerna? 

Izmed 17 anketirancev, ki so mnenja da so nagrajeni za učinkovito delo, je 76 %, oziroma 13 

anketirancev takšnih, ki menijo, da nagrada ni primerna. 4 anketiranci, oziroma 24 % 

anketirancev pa je mnenja, da je nagrada primerna. 

5.4 Ovrednotenje hipotez 

Pri pripravi dispozicije za zaključno projektno nalogo, smo si zastavili nekaj hipotez, katere 

bomo s pomočjo raziskave in analize anketnega vprašalnika poskušali potrditi, oziroma ovrţti.  

H1: Zaposleni so na delovnem mestu v obravnavanem podjetju zadovoljni. 

Hipotezo potrdimo, saj so zaposleni res zadovoljni na svojem delovnem mestu. To dokazuje 

slika 16 in obrazloţitev te slike. Izmed 25 zaposlenih v CZO, je 19 zaposlenih takšnih, ki so 

zadovoljni na svojem delovnem mestu, kar v odstotkih predstavlja 76 %. Ostalih šest 

zaposlenih, oziroma 24 % zaposlenih, je nezadovoljnih.  

H2: Zaposleni so zadovoljni z neto mesečnim dohodkom. 

Slika 19 prikazuje zadovoljstvo zaposlenih z neto mesečnim dohodkom. Kar 92 % zaposlenih, 

oziroma 23 zaposlenih meni, da neto mesečni dohodek ni primeren za opravljanje njihovega 

dela, kar pomeni, da so nezadovoljni z neto mesečnim dohodkom. Dva zaposlena, oziroma    

8 % zaposlenih pa je mnenja, da je neto mesečni dohodek primeren njihovem delu, ki ga 

opravljajo, kar pomeni, da so zadovoljni z  dohodkom. V tem primeru hipotezo ovrţemo.  

 

(4)  24% 

(13)  76% 

Da 
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H3: Učinkovitost zaposlenih je ustrezno nagrajena. 

17 zaposlenih v CZO je obkroţilo, da so nagrajeni za učinkovito delo, to prikazuje slika 20. 

Izmed teh 17 zaposlenih, so štirje zaposleni (24 %) takšni, ki pravijo, da je nagrada primerna 

za njihovo učinkovitost pri delu. 13 (76 %) zaposlenih pa pravi, da njihova učinkovitost pri 

delu ni primerno, oziroma ustrezno nagrajena. Tudi to hipotezo ovrţemo. 

5.5 Ugotovitve raziskave  

V nadaljevanju smo povzeli rezultate anketiranja, kjer vse ugotovitve veljajo le za anketirano 

populacijo v OE CZO, kar šteje 25 zaposlenih. Za boljšo predstavo so vsa vprašanja in moţni 

odgovori na vpogled v Prilogi 1. 

Rezultati odgovorov v prvem sklopu vprašanj, o splošnih značilnostih zaposlenih, so pokazali, 

da v oddelku prevladuje ţenski kader. Ugotovili smo tudi, da je povprečna starost delavcev 

med 36 in 50 let, kar pomeni, da prevladuje predvsem kader srednje starosti, ki imajo veliko 

izkušenj in so se pripravljeni še dodatno izobraţevati. V OE CZO prevladujejo zaposleni, ki 

tukaj delajo med 5 in 15 let, kar nam kaţe na to, da je stalna in varna zaposlitev zagotovljena. 

Na varnost zaposlitve kaţe tudi to, da je večina anketirancev zaposlenih za nedoločen čas. Ker 

se OE CZO ukvarja z zdraviliško dejavnostjo, je povsem razumljivo, da je največ zaposlenih 

prav maserjev in fizioterapevtov. 

Z odgovori na drugi sklop vprašanj o zadovoljstvu na delovnem mestu, je večina zaposlenih 

odgovorila pritrdilno, kar 76 % zaposlenih, ostalih 24 % zaposlenih pa je nezadovoljna na 

svojem delovnem mestu. Nezadovoljstvo pa najbolj povezujejo z odnosi z nadrejenimi, 

oziroma z medsebojnimi odnosi med sodelavci. Nato sledita delovni čas in plača, ki jo  

zaposleni prejemajo za opravljeno delo. Na zadovoljstvo pa najmanj vplivajo delovno okolje, 

fizični pogoji dela ter moţnosti napredovanja. 

V tretjem sklopu vprašanj o neto mesečnem dohodku, smo ugotovili, da večina zaposlenih 

prejema plačilo med 500 do 1000 EUR na mesec (14 anketiranih od 25). Prav tako pa smo 

ugotovili, da so skoraj vsi zaposleni (92 %) nezadovoljni z neto mesečnim dohodkom, 

oziroma so mnenja, da neto mesečni dohodek ni primerno plačilo za delo, ki ga opravljajo.  

Iz rezultatov analize ugotovimo, da večina anketirancev (68 %) v četrtem sklopu vprašanj, o 

nagradi za učinkovitost pri delu, meni, da so deleţni te nagrade bodisi v obliki ustne pohvale, 

pisne pohvale ali denarne nagrade. Vendar pa so mnenja, da so neprimerno nagrajeni za svojo 

učinkovitost na delovnem mestu. 
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5.6 Predlogi za izboljšavo 

Za povečanje zadovoljstva zaposlenih priporočamo, da se v podjetju izvede anketiranje, s 

katerim bi se merilo zadovoljstvo zaposlenih. Anketa naj bo pripravljena tako, da zdruţuje 

tako merjenje zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu, kot tudi merjenje zadovoljstva z 

delom samim (vrsta dela in nalog, sodelavci in medsebojni odnosi, izobraţevanje, delovni čas, 

plača, napredovanje, nagrade, oblike motiviranja ipd.). Priporočljivo je, da bi se anketiranje 

izvedlo v nevtralnem časovnem obdobju, kar pomeni da zaposleni takrat ne bodo pod vplivom 

večjih sprememb, saj bodo takrat rezultati najbolj realni. Primere anketnih vprašalnikov, ki 

merijo zadovoljstvo zaposlenih si lahko ogledate na spletnem naslovu Http://www.zalozba-

mihalic.com/gradiva/index.html, prav tako pa je Mihaličeva (2008, 92) v svojem delu navedla 

nekaj vprašanj v zvezi z merjenjem zadovoljstva zaposlenih.  

Priporočljivo bi tudi bilo, da poskušate posebej ugotoviti, kako je vsak posameznik 

zadovoljen v vaši organizaciji. Ugotovite njegove prioritete oziroma kaj mu je pri delu in na 

delovnem mestu pomembnejše, ugotovitve pa nato prilagodite upravljanju njegovega 

zadovoljstva. 

Za povečanje zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu in za izboljšanje počutja v 

organizaciji, je Mihaličeva (2008, 118-120) v svojem delu napisala nekaj zlatih pravil za 

zadovoljstvo pri delu. Preberite si jih in jih poskušajte realizirati. 

Za povečanje zadovoljstva zaposlenih, priporočamo, da vodilni posvetijo čim več pozornosti 

komuniciranju na oddelku in omogočijo boljšo komunikacijo med zaposlenimi in 

nadrejenimi. Rešitev vidimo v pravem vodju, ki bo znal pravilno usmerjati in motivirati vse 

zaposlene. Zato predlagamo dodatna izobraţevanja nadrejenih za motiviranje in navduševanje 

zaposlenih pri opravljanju del, ki bodo pripomogla k učinkovitejšemu vodenju in 

komuniciranju na oddelku. Vsi zaposleni, predvsem pa najmlajša generacija čaka tudi na 

svojo priloţnost sodelovanja pri odločanju. Zato bi bilo smiselno, da jih vključite v manjše 

projekte, kjer lahko izkaţejo svoje znanje, izkušnje, inovativnost ipd. 

Kot nadrejeni poskrbite, da se s sodelavci, katere vodite in usmerjate, redno srečujete in se 

pogovarjate, razpravljate, dogovarjate, rešujete probleme, načrtujete in si na splošno 

izmenjujete informacije, ideje in izkušnje. Le tako boste ustvarili močno, pozitivno ekipo 

visoko motiviranih ljudi. 

Strokovnjakinji za komunikacijo med zaposlenimi (Zidar Gale 2005; Birman Forjanič 2004, 

24-26) sta navedli razne tehnike in načine s katerimi se lahko komuniciranje na delovnem 

mestu iz najmanj uspešnega, polnega ovir ter nerešljivih konfliktov, spremeni v najbolj 

učinkovito, zabavno ter pozitivno komuniciranje. Prelistajte literaturi ter poskusite kakšno 

tehniko tudi v svoji organizaciji.  

http://www.zalozba-mihalic.com/gradiva/index.html
http://www.zalozba-mihalic.com/gradiva/index.html
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V današnjem času, v času gospodarske krize, med zaposlenimi najbolj prevladuje ţelja po 

stalni in varni zaposlitvi ter ţelja po rednem osnovnem dohodku. Zato menimo, da bi bilo 

pametno posvetiti dovolj pozornosti v tej smeri, vsaj za zaposlene, ki konstantno dosegajo 

zastavljene rezultate. S tem bi podjetje zadrţalo ključne kadre in tako tudi stimuliralo ostale 

zaposlene. S tem bi se pribliţali Herzbergovi teoriji higienikov, zaradi katerih bi večina 

zaposlenih svoje rezultate verjetno še izboljšala, saj bi delali pod manjšim psihičnim 

pritiskom. 

Pravilno, oziroma ustrezno nagrajevanje zaposlenih, ki so uspešni in učinkoviti pri svojem 

delu, je zelo pomembno, saj se lahko z uspešnim sistemom nagrajevanja vzdrţuje raven 

uspešnosti pri delu. Torej, kar se tiče nagrad za učinkovitost pri delu, predlagamo sprotno 

nagrajevanje zaposlenih ter nagrajevanje dela, ki je bilo uspešno v daljšem časovnem 

obdobju. Prvi sistem se navezuje na to, da je treba uspehe priznavati in nagraditi takoj, ko se 

zgodijo. Povratne informacije morajo zaposleni dobivati ves čas in jim morajo biti na voljo 

čim prej po uspešno opravljeni delovni nalogi. Takojšne in stalne nagrade o priznavanju 

uspehov podarite v obliki spominskih ploščic, manjše vsote denarja ali v nečem drugem, ki 

nima visoke cenovne vrednosti, temveč ima večjo sentimentalno vrednost (npr. enkratno 

brezplačno koriščenje storitev v organizaciji po ţelji ipd.). Drugi sistem nagrajevanja se pa 

navezuje na to, da nagradite zaposlenega, ki ţe dalj časa dosega nadpovprečne rezultate. 

Nagradite ga lahko z večjo vsoto denarja, krajšim letovanjem zanj in za bliţnjega, vsekakor 

pa njegovo uspešnost objavite tudi v javnosti (npr. njegovo sliko in podatke objavite na 

oglasnih ploščah v organizaciji ipd.). Sistemi nagrajevanja, ki jih boste vzpostavili, bodo 

najverjetneje poskrbeli za to, da bodo zaposleni ostali uspešni in bodo dosegali dobre delovne 

rezultate. Zelo zanimivo in seveda koristno bi bilo prebrati knjigo, katera govori o 

vzpodbujanju uspešnosti pri zaposlenih ter o sistemih nagrajevanja v slovenskih podjetjih 

(Zupan 2001). 

Tudi Richard Templar (2009) je v svojem delu zapisal nekaj pravil, natančneje 100 pravil, s 

katerimi lahko vodje ustvarijo zadovoljno in sproščeno delovno klimo v svoji organizaciji.  

Če se bodo nadrejeni drţali teh nasvetov za izboljšanje stanja na oddelku, menimo, da se bo 

stanje spremenilo na boljše. Zaposleni bodo bolj zadovoljni sami s sabo in z vsem, kar je 

povezano z njihovim delom v organizaciji. 
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6 SKLEP 

Dandanes je dober kader vse teţje najti in teţje zadovoljiti kot kdajkoli prej. Ena ključnih 

obveznosti managerjev je ta, da fizično in čustveno ustvarijo okolje, kjer se bodo zaposleni 

počutili varno, zaščiteni, kjer bodo imeli občutek, da so cenjeni in spoštovani, pomembni.   

Da bi managerji lahko zadrţali najboljše, morajo zadovoljiti tako njihove čustvene kakor tudi 

finančne in fizične potrebe. 

Motiviranega, zadovoljnega zaposlenega najhitreje prepoznamo po tem, da je navdušen nad 

delom, odločen, sodeluje in dosega zastavljene rezultate ter je pripravljen na spremembe. Če 

pa zaposleni ni zadovoljen, se delu izmika, ne sodeluje, se konstantno pritoţuje, prelaga delo 

na druge ipd. 

Zadovoljstvo na delovnem mestu bi lahko opisali kot skupek pozitivnih in negativnih 

občutkov, ki jih zaposleni doţivljajo pri delu, oziroma na svojem delovnem mestu. 

Zadovoljstvo prinese zadovoljitev potreb, doseganje ciljev, lahko pa tudi delo samo. Skratka, 

je izpopolnjevanje potreb in pričakovanj pri uresničevanju osebnih in skupnih ciljev podjetja.  

Če vodilni v organizacijah ţelijo, da bi delo pri zaposlenih spodbudilo zadovoljstvo, morajo 

zaposleni imeti občutek, da delajo nekaj koristnega. Poznati morajo smisel svojega dela, 

prevzeti morajo odgovornost za rezultate dela in dobiti povratno informacijo o izvedbi dela. 

Če zaposleni vedo, kako dobro opravljajo svoje delo, dobijo spodbudo za nadaljevanje dela. 

Ob opravljenem delu pa imajo tudi več osebnega zadovoljstva. 

Sodobnim organizacijam je vse bolj v interesu, da se izognejo nezaţelenim posledicam 

nezadovoljstva, kot so fluktuacija, absentizem, tatvina ipd. Zato se morajo potruditi, da 

vzdrţujejo stalno zadovoljstvo svojih zaposlenih. 

Na osnovi raziskave, ki smo jo izvedli z anketnim vprašalnikom, lahko ugotovimo, da je 

večina zaposlenih (76 %) v OE CZO zadovoljnih na svojem delovnem mestu in s svojim 

delom. Le majhen deleţ zaposlenih (24 %), ki niso zadovoljni na delovnem mestu, vidijo 

vzrok za nezadovoljstvo v medsebojnih odnosih med sodelavci in med nadrejenimi. Zaposleni 

so nezadovoljni z neto mesečnim dohodkom (92 %), saj so mnenja, da ni primerno plačilo za 

delo, ki ga opravljajo. Nekateri zaposleni so mnenja, da niso deleţni nagrade za učinkovito 

delo (32 %), drugi pa pravijo, da so te nagrade deleţni (68 %). Ti, ki so nagrade deleţni, pa po 

večini pravijo, da je le-ta neprimerna za njihovo učinkovitost pri delu (76 %). 

Namen in cilji zaključne projektne naloge so bili doseţeni, teoretični del naloge, kjer smo 

opredelili osnovne pojme, smo kasneje vpeljali tudi v raziskovalni del. Izvedli in analizirali 

smo anketo o stopnji zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu, katere rezultati so pokazali, 

da so zaposleni zadovoljni na svojem delovnem mestu. 
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PRILOGE  

Priloga 1 Anketni vprašalnik 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 

 

sem Vesna Staroveški, absolventka na Fakulteti za management Koper in pišem zaključno 

projektno nalogo na temo Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu.  

Pred vami je anketni vprašalnik s katerim ţelim ugotoviti stopnjo zadovoljstva na vašem 

delovnem mestu. Anketa je anonimna in bo uporabljena izključno za raziskavo moje 

projektne naloge. Za vaše sodelovanje se vam ţe v naprej iskreno zahvaljujem!  

Na vprašanja odgovarjajte tako, da obkroţite ustrezno črko pred odgovorom, ki drţi za vas. 

 

1. Spol 

a) Ţenski   b) Moški 

 

 

2. Starost 

a) od 18 do 25 let   b)od 26 do 35 let 

c) od 36 do 50 let    d) nad 50 let 

 

 

3. Koliko časa ste zaposleni na sedanjem delovnem mestu?  

a) manj kot 1 leto   b) od 1 do 5 let 

c) od 5 do 15 let   d) od 15 do 25 let 

e) nad 25 let 

 

 

4. Zaposleni ste za: 

a) Določen čas   b) Nedoločen čas 

 

 

5. Na katerem delovnem mestu ste zaposleni? 

a) Zdravnik    b) Medicinska sestra 

c) Fizioterapevt   d) Maser 

e) Drugo (študent) 

 

 

6. Ste zadovoljeni na svojem delovnem mestu? 

a) Da     b) Ne 
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7. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z NE, vas prosim, da obkroţite številko pred 

naslednjimi dejavniki, ki po vašem mnenju najbolj vplivajo na nezadovoljstvo! Če pa ste 

na zgornje vprašanje odgovorili z DA, potem to točko izpustite! 

 

 
1 - sploh 

ne vpliva 

2 - malo 

vpliva 

3 - srednje 

vpliva 

4 - vpliva 5 - zelo vpliva 

Medsebojni odnosi 

s sodelavci 

1 2 3 4 5 

Neto mesečni 

dohodek 

1 2 3 4 5 

Delovni čas 1 2 3 4 5 

Fizični pogoji dela 

(razpoloţljivost 

materialov) 

1 2 3 4 5 

Moţnosti 

napredovanja 

1 2 3 4 5 

Moţnosti 

strokovnega in 

osebnega razvoja 

1 2 3 4 5 

Delovno okolje 

(urejenost in 

primernost 

delovnega 

prostora) 

1 2 3 4 5 

Odnosi z 

nadrejenimi 

1 2 3 4 5 

 

 

8. Vaš neto mesečni dohodek v Centru Zdravja Olimia znaša: 

a) do 500 EUR   b) od 501 do 700 EUR 

c) od 701 do 1000 EUR  d) od 1001 do 1500 EUR 

e) nad 1500 EUR 



Priloga 1 

 

9. Mislite da je vaš neto mesečni dohodek primeren vašemu delu, ki ga opravljate?  

a) Da     b) Ne 

 

 

10. Ste za učinkovitost dela pohvaljeni oziroma nagrajeni? 

a) Da     b) Ne 

 

 

11. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, vas prosim, da odgovorite na naslednje 

vprašanje, drugače to vprašanje izpustite.  

Na kakšen način ste pohvaljeni oziroma nagrajeni (moţnih je več odgovorov)? 

a) Ustna pohvala   b) Pisna pohvala 

c) Denarna nagrada 

 

 

12. Če ste na 10. vprašanje odgovorili z DA, vas prosim, da odgovorite na naslednje 

vprašanje, drugače to vprašanje izpustite. 

Menite, da je učinkovitost vašega dela primerno nagrajena? 

a) Da     b) Ne 


