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POVZETEK 

Zdravstvene organizacije se morajo vedno bolj zavedati, da je zavzetost zaposlenih eden od 

temeljnih pogojev za njihovo uspešnost. Namen raziskave je proučiti stopnjo zavzetosti 

zaposlenih v javni zdravstveni organizaciji na ravni organizacije, njenih poslovnih enot, 

dejavnosti, poklicnih skupin in glede na stopnjo izobrazbe ter položaj zaposlenih. Preverjamo 

tudi povezave med dejavniki notranjega organizacijskega okolja in zavzetostjo zaposlenih. 

Podatki so pridobljeni na osnovi vprašalnika UWES na vzorcu 630 zaposlenih. V proučevani 

organizaciji je delovna zavzetost višja kot v drugih primerljivih organizacijah oziroma 

raziskavah, pri čemer velja izpostaviti visoko zavzetost zaposlenih v patronažni dejavnosti in 

relativno velik delež nezavzetosti znotraj vršnega in srednjega managementa. Predlagani so 

tudi možni ukrepi, s katerimi bi v proučevani organizaciji in širše na področju primarnega 

zdravstva dodatno spodbudili zavzetost zaposlenih. 

Ključne besede: zavzetost, zaposleni, dejavniki, zdravstvo, organizacija, uspešnost. 

 SUMMARY  

Healthcare organizations should be more aware that employee engagement is one of key 

organizational performance factors. The research examines the level of employee engagement 

in the public healthcare organization at the organizational level, business units, healthcare 

activities, occupational groups and also according to the formal education and hierarchical 

position of employees. In addition we observe employee engagement depending on the 

internal environment variables. The survey data bases on a sample of 630 employees by using 

the UWES questionnaire. Work engagement in the examined organization is on a higher level 

in comparison to other organizations or studies, highlighting the high level of work 

engagement of the home care nursing employees and a relatively high proportion of 

disengagement within the top and the middle management. In conclusion there are some 

recommendations suggested to further stimulate the employee engagement in the examined 

organization and wider in the field of primary healthcare. 

Keywords: engagement, employee, factors, healthcare, organization, performance. 

UDK: 331.101.32:355.72(043.2) 
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1 UVOD 

V zadnjem času tako stroka kot akademski svet vse več pozornosti namenja pozitivnemu 

organizacijskemu vedenju, ki preučuje, kako organizacije razvijajo človeški potencial, 

spodbujajo vitalnost in odpornost ter »odklepajo« potencial zaposlenih. Robbins in Judge 

(2013, 22) navajata, da je preveč napora usmerjeno v ugotavljanje, kaj je narobe z 

organizacijami in njihovimi zaposlenimi in da je treba preučiti, kaj je v njih dobrega, ključne 

neodvisne spremenljivke tega pa so zavzetost, upanje, optimizem in odpornost ob naporu. 

Nadalje navajata, da so raziskovalci pozitivnega organizacijskega vedenja proučevali koncept, 

ki se imenuje »odsev najboljšega sebe« tako, da so zaposlene vprašali, kdaj so bili »osebno 

najboljši«, z namenom, da bi razumeli, kako izkoristiti potenciale zaposlenih. Osnovna ideja 

tega je bila, da imamo vsi nekaj, v čemer smo nenavadno dobri, vendar se prepogosto 

osredotočamo na naše omejitve in redko razmišljamo o tem, kako izkoristiti naše potenciale 

oz. tisto, v čimer smo močni (Roberts idr. 2005, 712, po Robbins in Judge 2013, 22). Podobno 

trdi tudi Cook (2008, 7), da je v zadnjih letih videti precejšen premik v svetu dela, kjer se 

priznava, da je človeški kapital vir konkurenčne prednosti, v mnogih primerih celo bolj 

pomemben kot tehnologija ali finance. Tradicionalni pogled na »službo za življenje« se je 

dramatično spremenil. Bolj verjetno je, da bodo zaposleni ustvarili portfelj veščin in 

kompetenc, ki jim bo pomagal pri razvoju kariere. Raziskovalna in svetovalna organizacija 

Gallup prav tako podpira pomen pozitivnih, na moči temelječih organizacijskih kultur in 

človeških virov (Buckingham in Clifton 2001, po Luthans in Youssef 2007, 336; Buckingham 

in Coffman 1999; Wagner in Harter 2006).  

V sodobnih organizacijah se od zaposlenih pričakuje, da so proaktivni, kažejo pobudo, 

prevzemajo odgovornost za lasten poklicni razvoj in se zavzemajo za visokokakovostne 

standarde delovanja. Organizacije potrebujejo zaposlene, ki so energični in predani, torej 

zavzeti pri svojem delu. Zato organizacije postajajo vse bolj prepričane, da je zavzetost 

zaposlenih eden ključnih dejavnikov spodbujanja visoke ravni uspešnosti, kot je nenehno 

prikazano v številnih študijah (Macey in Schneider 2008; Mone in London 2010; Bakker 

2009). Pretekle študije so pokazale, da so zavzeti zaposleni bolj zadovoljni s svojim delom, se 

počutijo bolj zavezani organizaciji in ne nameravajo zapustiti organizacije (Demerouti idr. 

2001; Schaufeli in Bakker 2004a; Schaufeli in Salanova 2007; Bakker 2009; Bakker in Leiter 

2010). Z drugimi besedami, visoke stopnje delovne zavzetosti lahko vodijo do večje 

pripadnosti organizaciji in do večjega zadovoljstva, nižjih stopenj absentizma in fluktuacije, 

izboljšanja zdravja in dobrega počutja ter izboljšanja izvedbe dela. Nizke stopnje zavzetosti 

zaposlenih imajo lahko tudi negativne posledice na delovanje in uspešnost organizacije. Zato 

ni presenetljivo, da je v zadnjem času prišlo do precejšnjega porasta znanstvenih študij o 

zavzetosti (Bakker in Leiter 2010, 181; Bakker idr. 2008, 188).  

Glede na številne raziskave, ki so bile opravljene v preteklih letih, večina zaposlenih ne 

izkazuje lastnosti zavzetih zaposlenih. V Gallupovem poročilu (2013, 12) so predstavljeni 
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rezultati o zavzetosti zaposlenih na osnovi podatkov zbranih v letih 2011−2012, kjer je 

sodelovalo skoraj 230.000 zaposlenih iz 142 držav. Delež zavzetih zaposlenih je bil 13 %, 

nezavzetih 63 % in aktivno nezavzetih 24 %. Torej je bilo 87 % zaposlenih nezavzetih ali 

aktivno nezavzetih in so bili čustveno nepovezani s svojimi delom in so bili tudi verjetno 

manj produktivni. Razmerje med aktivno nezavzetimi in zavzetimi zaposlenimi je bilo 2:1, 

kar pomeni, da je delo na svetovni ravni bolj pogosto vir frustracije kot izpolnitve. Podatki za 

države zahodne Evrope kažejo, da je bilo v teh državah v povprečju 15 % zaposlenih zavzetih, 

69 % nezavzetih in 16 % aktivno nezavzetih. Podobno kažejo tudi podatki za Slovenijo, kjer 

je bilo 15 % zavzetih, 70 % nezavzetih in 16 % aktivno nezavzetih, kar uvršča Slovenijo 

nekje v povprečje med zahodnoevropskimi državami (Gallup 2013, 91). 

Zavzeti zaposleni so ključnega pomena tudi za uspešnost organizacij v zdravstveni dejavnosti 

(Lowe 2012, 29), zato koncept pridobiva na pomenu tudi na področju zdravstva, pri tem pa se 

usmerja v zagotavljanje boljših delovnih okolij. Zdravstvene organizacije, ki imajo visoko 

zavzete zaposlene, zagotavljajo kakovostno in pravočasno obravnavo pacientov, kar prispeva 

k večji vrednosti za paciente, k izboljšanju rezultatov, zadržanju zaposlenih in posledično k 

večji uspešnosti organizacije (Bulkapuram, Wundavalli in Avula 2015, 48). Vedno več 

delodajalcev si tudi v sistemu zdravstvenega varstva prizadeva okrepiti povezavo med 

zaposlenimi in uspešnostjo, saj rezultati raziskav v zdravstveni dejavnosti kažejo, da pri 

večini zaposlenih ni dosežena optimalna stopnja zavzetosti, še posebej v poklicih, ki 

zahtevajo znatno mero predanosti in energije. Pomanjkanje podatkov o zavzetosti zaposlenih 

v zdravstvu, v Sloveniji in tujini, otežuje uporabo koncepta kot orodja za izboljšanje 

delovnega mesta in uspešnosti organizacije, kot je to bilo npr. v drugih panogah. 

Kako z ustreznim in učinkovitim upravljanjem ohraniti visoko raven zavzetosti zaposlenih 

skozi daljše časovno obdobje, pri čemer je treba upoštevati številne dejavnike, ki so povezani 

z zavzetostjo zaposlenih, je kompleksno vprašanje. Ustrezno upravljanje in spodbujanje 

zavzetosti zaposlenih je pomembno, saj se rezerve za dosego poslovne uspešnosti, izboljšanje 

produktivnosti ali za razvoj zaposlenih skrivajo v ustreznejšem ravnanju z njimi (Bakker in 

Leiter 2010). Poznavanje in ustrezno upravljanje zavzetosti zaposlenih je pozitivno povezano 

z delovno klimo, zmanjšuje fluktuacijo in absentizem, povečuje učinkovitost zaposlenih, 

povečuje zadovoljstvo odjemalcev, kar pozitivno prispeva k dvigu organizacijske 

učinkovitosti in uspešnosti. Vrednost se ustvarja samo preko večanja produktivnosti, ki izvira 

iz inovacijske sposobnosti zaposlenih in iz »izkoriščanja« njihovih potencialov. K temu lahko 

prispeva jasno opredeljevanje pričakovanj in ciljev, iskrena in avtentična skrb za zaposlene, 

prepoznavanje in spodbujanje dosežkov, dokazovanje, da mnenje sodelavcev šteje in se 

upošteva. Po trditvah Bulkapuram, Wundavalli in Avula (2015, 49) sta ocena zavzetosti 

zaposlenih in opredelitev ključnih področij za izboljšanje delovanja v zdravstvenih 

organizacijah pomembni za zagotavljanje kakovostne in varne obravnave pacientov. 

Poznavanje stopnje zavzetosti in ustrezno upravljanje zavzetosti lahko poveča zadovoljstvo 
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vseh vpletenih, tudi pacientov, poveča kakovost zdravstvene oskrbe, zmanjšuje stroške in 

povečuje organizacijsko učinkovitost in uspešnost.  

Temeljno izhodišče naše raziskave je suboptimalna raven zavzetosti zaposlenih v izbrani 

zdravstveni organizaciji, to je Zdravstveni dom Ljubljana (ZDL). Prepoznani so bili splošni 

dejavniki, ki so povezani z zavzetostjo zaposlenih in tudi neželene posledice nizke zavzetosti, 

ni pa poznana dejanska raven zavzetosti v izbrani organizaciji, niti ne dejavniki, ki bi pojasnili 

obstoječo raven zavzetosti. Nadalje je raziskava pomembna tudi za vodstvo izbrane 

organizacije, saj je ravno v zavzetosti zaposlenih prepoznan potencial za izboljšanje 

uspešnosti organizacije. Zato je namen raziskave ugotoviti stanje na področju zavzetosti 

zaposlenih v ZDL po različnih ravneh, demografskih dejavnikih in preveriti povezave med 

nekaterimi dejavniki notranjega organizacijskega okolja in zavzetostjo zaposlenih. Na osnovi 

predstavljenih teoretičnih izhodišč in empiričnih izsledkov izoblikujemo priporočila za prakso 

in predloge tudi za vodstvo izbrane organizacije za izboljšanja stanja na tem področju.  

V naslednjem teoretičnem poglavju najprej opredelimo teoretični koncept in definicije 

zavzetosti, ki predstavljajo temelj za razumevanje pojma zavzetosti. Za lažje razumevanje 

koncepta predstavimo teoretični razvoj na tem področju, saj želimo ugotoviti, kateri so najbolj 

sodobni pogledi na obravnavanje zavzetosti zaposlenih. Na osnovi različnih konceptov 

delovne zavzetosti so raziskovalci razvili več merskih instrumentov, tako za aplikativno 

raziskovanje v organizacijah, kot tudi za znanstvene namene. Za ustrezno prepoznavanje in 

upravljanje zavzetosti ter za merjenje našega predmeta proučevanja so izrednega pomena 

zanesljivi in verodostojni merski instrumenti, zato jih nekaj predstavimo v nadaljevanju. 

Nadaljujemo z opredelitvijo različnih ravni zavzetosti. Najpogostejša je delitev na tri ravni, in 

sicer zavzete, nezavzete in aktivno nezavzete. Pozornost posvečamo tudi vprašanju, kaj 

poganja zavzetost, kateri dejavniki povezani z organizacijo in posamezniki korelirajo z 

zavzetostjo zaposlenih ter kakšne so značilnosti zavzetih zaposlenih in pomen zavzetih 

zaposlenih in zavzetosti za organizacijo. Zavzeti zaposleni so bistvenega pomena tudi za 

uspešnost organizacij v zdravstveni dejavnosti. Vedno več delodajalcev si tudi v zdravstvu 

prizadeva okrepiti povezavo med zaposlenimi in uspešnostjo, zato v tretjem poglavju 

predstavimo dosedanje empirične raziskave o zavzetosti zaposlenih na področju zdravstva v 

tujini in Sloveniji. V četrtem poglavju predstavimo izbrano zdravstveno organizacijo, ki 

deluje na primarni ravni zdravstvenega varstva v Sloveniji in v kateri smo izvedli raziskavo. 

V petem metodološkem poglavju smo, glede na namen in cilje raziskave, najprej 

argumentirali zasnovo raziskave glede na specifike in raziskovalni kontekst, opredelili 

raziskovalna vprašanja in populacijo, opisali vzorec in potek raziskave. Predstavili smo 

uporabljen merski instrument in argumentirali njegov izbor. Sledi opis uporabljenih 

statističnih analiz, predpostavk in omejitev raziskave. V šestem poglavju analiziramo in 

interpretiramo rezultate naše raziskave, podamo odgovore na raziskovalna vprašanja in 

empirične izsledke. V sedmem poglavju predstavimo načine spodbujanja in upravljanja, ki so 

pomembni za ohranjanje visoke ravni zavzetosti zaposlenih in posledično tudi za dosego 
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organizacijske uspešnosti skozi daljše časovno obdobje. Na osnovi tega pripravimo 

priporočila za vodstvo izbrane organizacije.  
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2 ZAVZETOST ZAPOSLENIH 

V tem poglavju najprej opredelimo teoretični koncept in definicije zavzetosti, ki predstavljajo 

temelj za opredelitev pojma zavzetosti. Za lažje razumevanje koncepta predstavimo teoretični 

razvoj na tem področju, saj želimo ugotoviti, kateri so najbolj sodobni pogledi na 

obravnavanje zavzetosti zaposlenih. Na osnovi različnih konceptov delovne zavzetosti so 

raziskovalci razvili več merskih instrumentov, ki jih tudi predstavimo. V nadaljevanju 

opredelimo posamezne ravni zavzetosti. Prav tako nas zanimajo dejavniki povezani z 

zavzetostjo zaposlenih in značilnosti zavzetih zaposlenih. Poglavje sklenemo s pomenom 

zavzetih zaposlenih in zavzetosti za organizacijo.  

Po pregledu teorije na področju zavzetosti zaposlenih smo se odločili, da se bomo naslonili na 

definicijo delovne zavzetosti, ki je najpogosteje opredeljena kot pozitivno, izpolnjujoče, z 

delom povezano stanje uma, za katerega je značilna zagnanost, predanost in zatopljenost 

(Schaufeli in Bakker 2010, 11; Schaufeli idr. 2002, 74) in se posledično odločili za uporabo 

vprašalnika UWES-17, ki sta ga razvila Schaufeli in Bakker (2003). Vprašalnik UWES meri 

zavzetost neposredno in se v akademskih raziskavah najpogosteje uporablja. Zaradi specifične 

narave naše raziskave smo se odločili, da se bomo delno naslonili na model delovnih zahtev 

in virov (JD-R), saj bomo v raziskavi pogledali nekaj elementov delovnih zahtev, kot so 

zagotavljanje ustreznega delovnega okolja, vodenja organizacije in komunikacije, ki zajemajo 

fizične in organizacijske vidike delovnega mesta. Poleg tega bomo pogledali nekaj elementov 

delovnih virov, kot so odnosi s sodelavci in nadrejenimi ter možnosti za učenje in razvoj. 

2.1 Koncept zavzetosti zaposlenih 

Odnos do dela se razlikuje od posameznika do posameznika, od organizacije do organizacije, 

od države do države. Za nekatere je delo rutina, za druge zabava. Nekateri iz dela naredijo 

obveznost, drugi v njem neizmerno uživajo in se z delom poistovetijo.  

Doprinos zaposlenih postaja kritično poslovno vprašanje, ker organizacije pri ustvarjanju 

večjega donosa z manjšim vložkom zaposlenih nimajo druge izbire, kot da poskušajo vključiti 

ne le telo, temveč tudi um in dušo vsakega zaposlenega. Namesto, da bi zaposleni samo 

opravljali svoje delo, se od njih pričakuje, da naredijo tudi »tisto nekaj več«. Kot trdi Wright 

(2003, 441), namesto da bi zaposlene obravnavali zgolj kot sredstva za dosego želenega cilja 

višje organizacijske produktivnosti, se moramo zavedati, da težnja po sreči, zdravju in 

zavzetosti zaposlenih, ustvarja dragocene cilje tudi v njih samih. Ob naraščanju delovne 

intenzitete, podaljševanjem delovnega časa in z vse večjo zaskrbljenostjo zaposlenih zaradi 

ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem, pa je zagotavljanje zavzetosti lahko težava 

(Buchanan in Huczynski 2010, 310).  
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Psihološka povezanost zaposlenih s svojim delom je postala ključnega pomena v sodobnih 

organizacijah, ki si želijo biti konkurenčne in uspešne. Take organizacije potrebujejo 

zaposlene, ki so psihološko povezani s svojim delom, ki so motivirani in predani, ki se 

identificirajo z organizacijo, v kateri so zaposleni, in ki si želijo in zmorejo energijo v celoti 

vlagati v svoje delovne vloge ter so proaktivni in zavezani k visoko kakovostnim standardom 

dela (Bakker idr. 2008, 188; Schaufeli in Salanova 2008, 380). Zavzeti zaposleni so vključeni 

v svoje delo, ki ga opravljajo z velikim navdušenjem, za uspeh njihovega delodajalca so 

pripravljeni vložiti dodaten napor, kar presega zaveze dane v pogodbi o zaposlitvi (Markos in 

Sridevi 2010, 89). Hkrati pa morajo te organizacije zaposlene tudi navdušiti in jim omogočiti, 

da lahko na delu v polnosti uporabijo in razvijejo vse svoje zmožnosti in sposobnosti (Bakker 

in Leiter 2010, 181). Izraz za to kombinacijo atributov je zavzetost, kar pomeni več kot samo 

motivacijo ali zadovoljstvo z delom (Buchanan in Huczynski 2010, 310).  

Organizacija Gallup opredeljuje zavzete zaposlene kot tiste, ki so vpleteni v svoje delo, 

navdušeni nad delom, pri tem pa je prisotna pozitivna čustvena predanost (Dernovsek 2008, 

90; Medlin in Green 2008, 52). Podobno trdi tudi Schaufeli (2013, 1), da se zavzetost nanaša 

na vpletenost, predanost, strast, navdušenje, zatopljenost, usmerjen trud, delovno vnemo in 

energijo. Zavzetost pri delu je zaželen pogoj za zaposlene in za organizacijo, v kateri ti 

zaposleni delajo. Delovna zavzetost je najpogosteje opredeljena kot pozitivno, izpolnjujoče, z 

delom povezano stanje uma, za katerega je značilna zagnanost, predanost in zatopljenost 

(Schaufeli in Bakker 2010, 11; Schaufeli idr. 2002, 74). Delovna zavzetost opredeljuje, kako 

zaposleni doživljajo svoje delo: kot spodbudo in energičnost ter nekaj, čemur resnično želijo 

posvetiti čas in trud (komponenta moči in energije); kot pomembno in smiselno prizadevanje 

(predanost) ter kot neka stopnja zatopljenosti, na katero so v celoti koncentrirani (absorpcija). 

Cook (2008, 14) v svoji definiciji opisuje zavzetost kot strast in energijo, ki jo imajo 

zaposleni, pripravljeni prispevati čim več v dobro organizacije. Izpostavlja tri ključne 

značilnosti zavzetih zaposlenih, to so pripadnost organizaciji, spoštovanje vrednot 

organizacije in pripravljenost na nadpovprečno vlaganje energije v uspeh organizacije. 

Zavzeti zaposleni so predani organizaciji in so pripravljeni narediti več kot se od njih 

pričakuje. Poleg tega sami odločajo o svojem vedenju in o obsegu svoje zavzetosti. Počutijo 

se navdihnjene s svojim delom, njihov pristop je usmerjen k odjemalcem in k skrbi za 

prihodnost organizacije, pripravljeni so vlagati svoja prizadevanja v uspeh organizacije. 

Povzamemo lahko, da zavzetost pomeni kako pozitivno zaposleni razmišlja in kako pozitivno 

čuti o organizaciji ter koliko je proaktiven glede na doseganje organizacijskih ciljev. Z 

drugimi besedami gre za stopnjo, do katere zaposleni opravljajo svoje delovne vloge na 

pozitiven in proaktiven način. 

Delovna zavzetost je pomembna za dobro počutje zaposlenih in njihovega delovnega vedenja 

iz več razlogov. Delovna zavzetost je pozitivna izkušnja sama po sebi (Schaufeli idr. 2002). 

Povezana je z dobrim zdravjem in pozitivnim delom (Demerouti idr. 2001; Rothbard 2001). 

Delovna zavzetost pomaga posameznikom, da imajo koristi od stresnega dela (Britt, Adler in 
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Bartone 2001). Poleg tega je pozitivno povezana tudi z organizacijsko zavezanostjo 

(Demerouti idr. 2001) in uspešnostjo zaposlenih (Kahn 1990). Pogosto se uporabljata izraza 

»zavzetost zaposlenih« in »delovna zavzetost«, pri čemer se delovna zavzetost nanaša na 

razmerje med zaposlenim in njegovim delom, medtem ko zavzetost zaposlenih lahko 

vključuje tudi odnos z organizacijo (Schaufeli 2013, 1). 

Pojav zavzetosti zaposlenih zaznamujejo nesoglasja glede njegove narave. Najbolj opazna je 

trditev, da je to samo »staro vino v novih steklenicah« (Jeung 2011, 51). Zato je ključnega 

pomena (Schaufeli 2013, 9), da pokaže svojo konceptualno razlikovanje glede na posebna, z 

delom povezana vedenja (zadovoljstvo z delom, vpletenost v delo in organizacijska 

zavezanost), vedenja pri delu in vedenjske namere (proaktivno vedenje, osebna iniciativa 

ipd.), pa tudi nekatere vidike zdravja in dobrega počutja zaposlenih (nasprotje izgorelosti, 

deloholizma in dolgčasa pri opravljanju dela) ter osebnostnih lastnosti (predvsem vestnosti). 

Zavzetost se odraža kot pristno in edinstveno psihološko stanje, ki ga zaposleni lahko izkusi 

pri delu. Markos in Sridevi (2010, 89) ugotavljata, da se dotika skoraj vseh delov upravljanja 

človeških virov. Koncept zavzetosti zaposlenih je zgrajen na temelju prejšnjih konceptov, kot 

so zadovoljstvo z delom, predanost in državljansko vedenje (angl. citizenship behavior). 

Čeprav je v osnovi povezan s temi koncepti, je širši po obsegu. Svetovalna podjetja (Mercer, 

Hewitt, Towers Perrin) so konceptualizirala zavzetost s kombiniranjem in ponovnim 

označevanjem obstoječih pojmov, kot so zavzetost, zadovoljstvo, vključenost, motivacija in 

dodaten napor. Če skupaj povežemo njihove ugotovitve, je s poslovnega vidika zavzetost 

opredeljena kot mešanica treh obstoječih konceptov, in sicer zadovoljstva pri delu, 

zavezanosti organizaciji in dodatne vloge oz. dodatnega napora, ki presega zahteve delovnega 

mesta (Schaufeli 2013, 5). Kot trdijo Gatenby idr. (2008, 3) je temeljni koncept zavzetosti 

zaposlenih ideja, da lahko vsi zaposleni prispevajo k uspešnemu delovanju in stalnemu 

izboljševanju organizacijskih procesov. Zavzetost je povezana z ustvarjanjem priložnosti za 

zaposlene, da se povežejo s svojimi kolegi, managerji in širše, tudi z organizacijo. Zavzetost 

je tudi ustvarjanje okolja, v katerem so zaposleni motivirani in se želijo povezati s svojim 

delom tako, da delo res dobro opravijo. Zavzetost zaposlenih je močnejši napovedovalec 

pozitivnega organizacijskega vedenja in delovanja, ki jasno kaže dvosmerni odnos med 

delodajalcem in zaposlenim v primerjavi s prejšnjimi koncepti. 

V nadaljevanju predstavimo teoretični okvir delovne zavzetosti z različnimi pristopi in 

modelom delovnih zahtev in virov. 

2.2 Teoretični okvir delovne zavzetosti 

Enovit teoretični okvir za delovno zavzetost ne obstaja. Teoretični pogledi se razlikujejo po 

tem, kateri vidik zavzetosti poudarjajo avtorji (Schaufeli 2013, 15). V nadaljevanju razložimo 

štiri pristope in JD-R model. 
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2.2.1 Pristop zadovoljevanja potreb 

Zgodnjo definicijo pojma zavzetosti zaposlenih predstavlja Kahn (1990, 694), ki je predlagal 

potrebo po novi perspektivi za razumevanje življenja organizacije, njegova razmišljanja so 

povezana s pojmom osebne zavzetosti. Kahn je osebno zavzetost opredelil kot izkoriščanje 

članov organizacije v njihovih delovnih vlogah. Ko so ljudje zavzeti, se ti zaposlijo in se 

izražajo fizično, kognitivno, čustveno in mentalno, medtem ko opravljajo svoje delo. 

Zavzetost je opredelil kot izražanje najboljšega samega sebe med delovnim procesom. Čeprav 

je pristop zadovoljevanja potreb za teoretično razmišljanje o zavzetosti pomemben, pa se je le 

občasno uporabljal v empiričnih raziskavah (May, Gilson in Harter 2004, 12; Shuck in 

Wollard 2010). 

2.2.2 Pristop izgorelost – zavzetost kot nasprotje izgorelosti 

Pristop ima korenine v psihologiji zdravja pri delu in opredeljuje delovno zavzetost kot 

pozitivno antitezo izgorelosti. Obstajata dve šoli razmišljanja o tem vprašanju. Po mnenju 

Maslach in Leiter (1997) sta zavzetost in izgorelost pozitivni in negativni končni rezultat 

enotnega kontinuuma. Za zavzetost je značilna energija, vpletenost in učinkovitost, ki se 

štejejo za neposredna nasprotja treh dimenzij izgorelosti, in sicer izčrpanosti, cinizma in 

pomanjkanja dosežkov (Maslach, Schaufeli in Leiter 2001, 403). To pomeni, da ima oseba, ki 

je visoko zavzeta, manj možnosti za izgorelost in obratno. Drugi alternativni pogled 

obravnava delovno zavzetost kot ločen koncept, ki je negativno povezan z izgorelostjo. 

Delovna zavzetost je v tem pogledu opredeljena kot koncept, kjer gre za pozitivno, 

izpopolnjujoče, z delom povezano stanje uma, za katerega je značilna moč, predanost in 

absorpcija (Schaufeli idr. 2002, 74). Pri tem se moč nanaša na visoke ravni energije in 

mentalne odpornosti med opravljanjem dela, pripravljenosti vlagati trud v svoje delo in 

vztrajnosti, četudi so prisotne težave. Predanost se nanaša na močno vpetost pri opravljanju 

dela in doživljanju občutka pomembnosti, navdušenja, navdiha, ponosa in izziva. Moč in 

predanost sta neposredni pozitivni nasprotji izčrpanosti in cinizma. Absorpcija pa se nanaša 

na to, da je zaposleni v celoti koncentriran na svojo delovno vlogo in srečen pri opravljanju 

dela, pri čemer mu čas hitro mineva in se težko odtegne od dela. To je stanje optimalne 

izkušnje, za katero je značilna osredotočena pozornost, jasen um, povezava med umom in 

telesom, popolna koncentracija brez napora, popoln nadzor, izguba samozavedanja, 

izkrivljanje časa in intrinzično zadovoljstvo (Schaufeli in Bakker 2004a, 295). 

Dejavniki, ki v skladu s tem pristopom vodijo tako k izgorelosti kot tudi k zavzetosti, so 

delovna obremenitev, nadzor, nagrade, priznanja, vključenost, podpora sodelavcev, 

zaznavanje poštenosti in vrednot (Maslach, Schaufeli in Leiter 2001, 414). Ugotovitev, da je 

smiselnost in cenjenost dela povezana z zavzetostjo, podpirajo tudi May, Gilson in Harter 

(2004, 13; Kular idr. 2008, 5). Pristop opredeljuje zavzetost kot odnos med prej omenjenimi 



 

 

9 

dejavniki, delovnim vedenjem in s stresom povezanih zdravstvenih izidov (Saks in Gruman 

2014, 161), kar vodi k rezultatom zavzetosti in zdravja.  

2.2.3 Pristop zadovoljstvo – zavzetost 

Zadovoljstvo zaposlenih je povezano z zavzetostjo, vendar vedenje, ki izhaja iz zadovoljstva, 

ne spada v domeno zavzetosti zaposlenih. Zadovoljni posameznik izraža podobno predanost 

in zagon kot pri zavzetosti, vendar je manj verjetno, da bi pri delu izražal tudi zanos in strast, 

ki sta značilna za zavzetost (Robertson-Smith in Markwick 2009, 16). Zaposleni, ki ni zavzet 

pri delu, lahko ravno tako kaže visoko stopnjo zadovoljstva pri delu. Prispevek takšnih 

zaposlenih k uspešnosti organizacije v smislu inovativnosti, kreativnosti in produktivnosti je 

zanemarljiv, kljub temu pa je zaposleni lahko zadovoljen (Robertson-Smith in Markwick 

2009, 49).  

Gallupov vprašalnik Q12 je eden najprepoznavnejših vprašalnikov tega pristopa. Oblikovan je 

tako, da zajame posameznikovo vpletenost v delo in zadovoljstvo, kot tudi njegovo 

navdušenje nad delom (Harter, Schmidt in Hayes 2002, 269). Gallupov Q12 je bil prvi 

tovrstni vprašalnik oblikovan predvsem kot orodje managementu za izboljšanje delovnih 

mest, tako da bi bili zaposleni bolj zadovoljni. Ta pristop je imel pomemben vpliv tudi na 

akademske študije, saj je Gallupova raziskava ugotovila smiselne povezave med zavzetostjo 

zaposlenih in učinki poslovnih enot, kot so zadovoljstvo kupcev, dobiček, produktivnost in 

donosnost (Harter, Schmidt in Hayes 2002, 269). Kljub temu pa je bil deležen veliko kritik, 

saj vprašalnik ocenjuje, v kolikšni meri so prisotni pozitivni in motivacijski delovni pogoji oz. 

ocenjuje predhodnike pozitivnim afektivnim konceptom, kot je zadovoljstvo z delom 

(Schaufeli in Bakker 2010; Macey in Schneider 2008). Torej namesto zavzetosti v smislu 

vpletenosti, zadovoljstva in navdušenja, meri predhodnike oz. dejavnike zavzetosti v smislu 

zaznanih delovnih virov. 

2.2.4 Večdimenzionalnim pristop 

Saks (2006, 602) je opredelil zavzetost zaposlenih kot poseben in edinstven koncept, 

sestavljen iz kognitivne, čustvene in vedenjske komponente, povezane z uspešnostjo 

posameznikove vloge (angl. individual role performance). Podobno tridimenzionalno 

opredelitev zavzetosti navajajo tudi May, Gilson in Harter (2004, 13), ki razlikujejo med 

fizično, čustveno in kognitivno komponento. Zavzetost se razlikuje od nekaterih povezanih 

konceptov zlasti po tem, da vključuje organizacijsko zavezanost, državljansko vedenje in 

vključenost v delo. Ta definicija je precej podobna Kahnovi (1990), saj se osredotoča tudi na 

vlogo uspešnosti pri delu. Schaufeli (2013, 7) meni, da je bistven in inovativen vidik tega 

pristopa v tem, da Saks (2006) razlikuje med delovno zavzetostjo (opravljanje delovne vloge) 

in organizacijsko zavzetostjo (opravljanje vloge člana organizacije). 



 

 

10 

2.2.5 Model delovnih zahtev in virov (JD-R model)  

Bakker idr. (2003, 344) so v povezavi z delovno zavzetostjo opredelili JD-R model (angl. Job 

Demands-Resources model), ki temelji na predpostavki, da na vsako delovno mesto delujejo 

določeni dejavniki tveganja, ki jih lahko razvrstimo v delovne vire in delovne zahteve. 

Delovne zahteve zajemajo tiste fizične, psihološke, socialne in organizacijske vidike 

delovnega mesta, ki lahko povzročijo določene psihosocialne ali psihološke težave (neugodno 

fizično okolje, različne vrste pritiska ipd.). Pod delovne vire upoštevamo pozitivne vidike 

dela, ki zmanjšujejo delovno obremenitev ter so skupaj s posameznikovimi viri povezani z 

delovno zavzetostjo (Bakker in Demerouti 2007, 312). JD-R model tako razlikuje dve vrsti 

virov in sicer delovne in osebne vire. Delovni viri so opredeljeni kot tisti vidiki dela, ki 

zagotavljajo doseganje delovnih ciljev, zmanjšujejo delovne zahteve ali spodbujajo osebno 

rast in razvoj (npr. povratna informacija o izvedbi, nadzor nad delom, podpora sodelavcev, 

jasnost delovne vloge, pomembnost naloge in avtonomijo). Osebni viri so opredeljeni kot 

vidiki osebnosti, ki so povezani z osebno čvrstostjo in čustveno odpornostjo ter se nanašajo na 

sposobnost nadzora in so pozitivno povezani s posameznikovim okoljem, npr. 

samoučinkovitost (angl. self-efficacy), optimizem in čustvena stabilnost (Schaufeli 2013, 16). 

Delovni viri začnejo motivacijski proces, kar vodi v delovno zavzetost in posledično v višjo 

delovno uspešnost. Imajo tudi večjo moč ob soočanju z visokimi delovnimi zahtevami. 

Delovni in osebni viri so vzajemno povezani, a hkrati neodvisni prediktorji delovne 

zavzetosti. Zaposleni, ki so uspešnejši, so bolj sposobni ustvarjati svoje vire, ki spet 

spodbudijo zavzetost (Furlani in Jevnikar 2013, 3). Večina raziskav o zavzetosti temelji na 

JD-R modelu (Gruman in Saks 2011, 126; Alzyoud, Othman in Mohd Isa 2014, 104). Model 

delovne zavzetosti grafično prikazuje Slika 1: 

 

Slika 1: JD-R model delovne zavzetosti 

Vir: Bakker 2011, 267. 
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Iz modela je razvidno, da delovni in osebni viri, samostojno ali v medsebojni kombinaciji, 

napovedujejo delovno zavzetost in so z njo pozitivno povezani, ko je raven delovnih zahtev 

visoka. Delovna zavzetost ima pozitiven učinek na delovno uspešnost, pomembno pa je, da 

obstaja tudi povratna zanka, ki kaže, da lahko zaposleni, ki so bolj zavzeti in učinkoviti pri 

delu, ustvarjajo lastne vire, ki sčasoma spodbujajo zavzetost in s tem še dodatno povečajo 

pozitiven učinek na celoten krogotok (Bakker 2011, 267). 

2.2.6 Sklepne ugotovitve pristopov in modela 

Navedeni pristopi poudarjajo različne vidike zavzetosti, kot so zavzetost kot odnos do 

uspešnosti izvajanja delovne vloge; kot pozitivna naravnanost v smislu dobrega počutja 

zaposlenih v nasprotju z izgorelostjo; zavzetost kot sposobnost iznajdljivosti pri iskanju 

načinov za premagovanje težav na delovnem mestu ter zavzetost kot razmerje z opravljanjem 

delovne vloge in opravljanjem vloge člana organizacije (Schaufeli 2013, 7). 

Pri opredeljevanju zavzetosti je najpomembnejše vprašanje »kje potegniti črto«. Katere 

elemente je treba vključiti in katere izključiti iz definicije zavzetosti. V svojem seminalnem 

pregledu Macey in Schneider (2008, 5) predlagata izčrpno sintezo vseh elementov, ki so bili 

uporabljeni za opredelitev zavzetosti. Njun konceptualni okvir za razumevanje zavzetosti 

zaposlenih vključuje:  

 značilnosti zavzetosti (angl. trait engagement), npr. vestnost, pozitivna čustva (angl. trait 

positive affect), proaktivno osebnost;  

 stanje zavzetosti (angl. state engagement), npr. zadovoljstvo, vključenost, 

opolnomočenje;  

 vedenjsko zavzetost (angl. behavioral engagement), npr. vedenje usmerjeno v dodatne 

delovne vloge ali dodatne napor, proaktivnost in razširitev vloge (angl. role-expansion).  

Za potrebe raziskave je nam najbližji model delovnih zahtev in virov, saj bomo v raziskavi 

pogledali tudi nekaj elementov delovnih zahtev, kot so zagotavljanje ustreznega delovnega 

okolja, vodenja organizacije in komunikacije (pretok informacij), ki zajemajo fizične in 

organizacijske vidike delovnega mesta. Pogledali bomo tudi odnose s sodelavci in 

nadrejenimi, možnost za učenje in razvoj, ki predstavljajo delovne vire. Poleg tega (Bakker 

idr. (2003) je bil ta model uporabljen tudi za napovedovanje povezanosti delovnih značilnosti 

v smislu delovnih zahtev in virov na posameznikovo dobro počutje. 

V nadaljevanju posvečamo pozornost nekaterim načinom merjenja zavzetosti, ki so osnova za 

prepoznavanje stopnje zavzetosti, saj so tovrstne informacije lahko v veliko pomoč 

managementu pri upravljanju in spodbujanju zavzetosti, kar je tudi eden od ciljev naše 

raziskave. 
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2.3 Načini merjenja zavzetosti zaposlenih 

Na osnovi različnih konceptov delovne zavzetosti so raziskovalci razvili več merskih 

instrumentov, tako za aplikativno raziskovanje v organizacijah kot tudi za znanstvene 

namene. Vprašalniki o zavzetosti so najbolj primerni za merjenje čustev zavzetih zaposlenih 

ali stanja zavzetosti. Vedenjska zavzetost je tista, ki vodi neposredno k delovnim rezultatom. 

Pristop za izboljšanje in upravljanje zavzetosti zaposlenih je pravzaprav enak načinom 

upravljanja delovne uspešnosti in učinkovitosti (angl. job performance management). To je še 

toliko bolj pomembno, kolikor bolj se vedenjska zavzetost zaposlenih kaže kot prediktor 

delovne uspešnosti (Gruman in Saks 2011, 127). Razlikovati je treba med vprašalniki, ki 

ocenjujejo delovno zavzetost kot ločen koncept in vprašalniki, ki ocenjujejo zavzetost kot 

nasprotje izgorelosti (Schaufeli in Bakker 2010, 15). V nadaljevanju predstavimo nekaj 

dostopnih in validiranih vprašalnikov. 

2.3.1 Gallupov vprašalnik Q12 

Gallupov vprašalnik Q12 je namenjen generalnemu merjenju zavzetosti v svetovalne in 

diagnostične namene, obstajajo pa tudi baze za primerjavo. Organizacija Gallup je vprašalnik 

Q12, ki vsebuje 12 vprašanj, razvila leta 1998 (Gallup 2013, 14), uporabljen pa je bil na več 

kot 25 milijonih anketirancev. Vprašalnik ni bil izpeljan iz teorije, temveč gre za rezultate 

metaanalitičnih študij številnih fokusnih skupin in intervjujev, v katerih so udeleženci 

opredeljevali pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je njihovo delo iz različnih vidikov 

optimalno. Z vprašanji oz. trditvami se preverja prisotnost 12 nujnih pogojev, ki predstavljajo 

temelj delovni zavzetosti zaposlenega (Furlani in Jevnikar 2013, 10). Trditve v vprašalniku 

Q12 se nanašajo na jasnost delovne vloge zaposlenega, materialne vire, priložnost za razvoj 

spretnosti, socialno podporo, pozitivne povratne informacije, podporo nadrejenega, 

spodbujanje pri individualnem razvoju (angl. coaching), možnost izraziti svoje mnenje, 

smiselnost opravljanja dela, kakovostno kulturo organizacije in priložnosti za učenje (Gallup 

2013, 15). Vprašalnik torej meri indikatorje zavzetosti, na katere imajo vpliv tako vodje kot 

sledilci (Harter idr. 2006, 11) oz. meri dejavnike, ki bi lahko vodili k zavzetosti zaposlenih 

(Milam 2012, 87). Zaradi navedenega je bil deležen številnih kritik (Schaufeli in Bakker 

2010; Macey in Schneider 2008), kot smo že predstavili v podpoglavju 2.2.3. Notranja 

zanesljivost vprašalnika je .91 (Harter idr. 2006, 11), konvergentna veljavnost pa prav tako 

.91 (Furlani in Jevnikar 2013, 9).  

Harter idr. (2006, 38) ugotavljajo, kot pri predhodnih Gallupovih študijah, da je zavzetost 

zaposlenih, merjena s postavkami Q12, smiselno povezana s poslovnimi rezultati in da se te 

povezave lahko posplošijo med organizacijami. Seveda obstajajo razlike med poslovnimi 

enotami v tem, kako zaposleni dojemajo delovno okolje in te razlike se nanašajo tudi na 

razlike v uspešnosti. Takšne razlike predstavljajo veliko korist za organizacije.  
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2.3.2 Utrecht Work Engagement Scale (UWES) 

Večina akademskih raziskav o zavzetosti zaposlenih najpogosteje uporablja UWES-17 (daljšo 

verzijo s 17 elementi), veljaven in zanesljiv vprašalnik (Cronbach alfa med .80 in .90) 

(Schaufeli, Bakker in Salanova 2006, 703), saj ta izhaja iz teoretične opredelitve delovne 

zavzetosti kot pozitivnega konstrukta, ki je neodvisna dimenzija, ločena od delovne 

izgorelosti, kar so potrdile tudi različne študije (Schaufeli 2012; Furlani in Jevnikar 2013, 2). 

Uporablja se za specifično merjenje v raziskovalne namene, je bolj poglobljen in posledično 

tudi bolj zahteven za izvedbo (Schaufeli in Bakker 2003). Samoocenitveni vprašalnik UWES-

17 vključuje tri dimenzije delovne zavzetosti, in sicer moč, predanost in absorpcijo (Schaufeli 

in Bakker 2003; Schaufeli, Bakker in Salanova 2006, 702). Uvodoma je imel vprašalnik 24 

elementov, po psihometričnih testiranjih in oceni, pa so bile te skrčene na 17 elementov. 

Vprašalnik je bil skrajšan zato, da bi bil časovno bolj optimalen za respondente. Pri reševanju 

zaposleni odgovarjajo na vprašanja, kako se počutijo na delovnem mestu. Na razpolago imajo 

7-stopenjsko Likertovo lestvico. Zelo pogosto se uporablja tudi krajša verzija vprašalnika z 9 

elementi (UWES-9), ki meri enoten konstrukt delovne zavzetosti, in sicer zelo zanesljivo (α = 

.93) (Schaufeli, Bakker in Salanova 2006). Instrument UWES-17 je podrobneje opisan v 

podpoglavju 5.6, pri pojasnitvi empiričnega dela naloge, saj smo ga uporabili pri izvedbi naše 

raziskave. 

2.3.3 Maslach Burnout Inventory (MBI), Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) 

Vprašalnika MBI in OLBI merita delovno izgorelost. Temeljita na teoriji, ki predpostavlja 

delovno zavzetost kot negativni pol izgorelosti, konstrukta pa sta na enotni dimenziji, kar 

pomeni, da lahko tako zavzetost kot izgorelost merimo z enotnim vprašalnikom (Demerouti, 

Mostert in Bakker 2010, 210). Glavna razlika med vprašalnikoma je v tem, da OLBI vsebuje 

tako negativno kot pozitivno formulirane postavke ter je oblikovan za angleško populacijo, 

MBI pa zajema le negativno formulirane postavke in je bil razvit v germanskem okolju. OLBI 

vsebujejo postavke, ki so prav tako primerne za delavce iz nižjih hierarhičnih ravni 

organizacije, saj zajema tudi fizične vidike utrujenosti oz. izgorelosti, ki jih MBI izpušča, kar 

omogoča večjo uporabnost. Različne novejše raziskave kažejo, da pri izgorelosti in delovni 

zavzetosti ne gre za enoten koncept, torej mora tudi merjenje potekati z različnimi 

pripomočki. Zato mora biti uporaba teh dveh vprašalnikov, v primeru merjenja delovne 

zavzetosti, rezultat temeljitega premisleka in argumentov, ki podpirajo namen in cilje 

raziskave (Furlani in Jevnikar 2013, 3). 

Načini merjenja predstavljajo osnovo za določitev posameznih ravni zavzetosti med 

zaposlenimi, ki jih predstavimo v nadaljevanju. 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=UWES-17&action=edit&redlink=1
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2.4 Ravni zavzetosti zaposlenih 

Številni raziskovalci (Gallup 2013, 17; Harter idr. 2006, 35; Reed 2016; Maynus 2015) 

opredeljujejo tri različne ravni zavzetosti, in sicer zavzete, nezavzete in aktivno nezavzete 

zaposlene. 

Zavzeti zaposleni delajo s strastjo in se čutijo povezani z organizacijo, v kateri so zaposleni. 

So inovativni in spodbujajo napredek organizacije. Delo se trudijo dobro opraviti. Zaupajo v 

sodelavce in vodje. Zavzeti zaposleni so navdušeni in se zavzemajo za svoje delo, so predani 

svojemu delu in prispevajo k njihovi organizaciji na pozitiven način. So najverjetneje tisti, ki 

spodbujajo inovacije, rast in prihodke. Ti zaposleni ustvarjajo nove izdelke in storitve, nove 

ideje, pridobivajo nove stranke in ne nazadnje pomagajo spodbujati gospodarstvo z 

ustvarjanjem več »dobrih« delovnih mest. Ena od Gallupovih raziskav (Gallup 2013, 21) je 

pokazala, da visoko zavzeti v podjetju naredijo dvakrat toliko kot tisti, ki so na repu aktivno 

nezavzetih. Zavzeti zaposleni so bolj optimistični glede ekonomije in bolj zaupljivi v 

poslovno okolje. 

Nezavzeti zaposleni delajo le to, kar morajo. Pri delu so odsotni, »zaspani«. V svoje delo 

vlagajo čas, ne pa tudi energije ali strasti. Prispevek k ciljem organizacije je manjši od 

optimalnega. Delo opravijo korektno ali slabo. Svojo zaposlitev vidijo kot izmenjavo časa v 

zameno za plačilo. V službo prihajajo in odhajajo ob točno določenem času, vedno si vzamejo 

odmor, nikoli se prostovoljno ne javijo za sodelovanje pri projektih in naredijo le toliko, da 

zadostijo minimalnim zahtevam (Cataldo 2011, 6). Zasedajo lahko celo položaje v vršnem 

managementu. Nosijo lahko torej tudi veliko odgovornost, zato je lahko njihova nezavzetost 

kritična za organizacijo. 

Aktivno nezavzeti zaposleni niso zgolj nezadovoljni pri delu, svoje nezadovoljstvo tudi 

aktivno izkazujejo z besedami, vedenjem in dejanji ter s tem aktivno škodijo organizaciji. 

Namerno spodkopavajo cilje organizacije ali uspehe njenih članov. Delajo slabo. S svoji 

vedenjem vplivajo tudi na uspešnost ostalih zaposlenih (Cataldo 2011, 6). Delujejo le z 

namenom, da bi škodili svoji organizaciji. S časom upravljajo v svojo korist, povzročajo 

nesreče na delovnem mestu, zaradi njihovega vedenja trpi kakovost, več časa preživijo na 

bolniškem dopustu. Vsak dan rušijo vse dobro kar ustvarijo zavzeti zaposleni (Gallup 2013, 

17). 

Schaufeli in Bakker (2004, 39) sta ravni zavzetosti ocenjevalne lestvice UWES razdelila v 5 

kategorij, in sicer zelo nizka, nizka, povprečna, visoka in zelo visoka raven delovne 

zavzetosti. 

Z ravnjo zavzetosti zaposlenih so povezani mnogi dejavniki, zato bomo v nadaljevanju skušali 

odgovoriti na vprašanje kaj spodbuja zavzetost, kateri dejavniki povezani s posamezniki in 

organizacijo korelirajo z zavzetostjo zaposlenih. 
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2.5 Dejavniki zavzetosti zaposlenih 

Številne študije se ukvarjajo z raziskovanjem dejavnikov, ki spodbujajo zavzetost. Večina teh 

študij se osredotoča na vire, ki jih lahko zagotovijo organizacije oz. delodajalci.  

Dejavniki, ki jih je prepoznal Gallup (2010), so jasnost delovne vloge zaposlenega, materialni 

viri, možnosti za razvoj spretnosti, socialna podpora, pozitivne povratne informacije, podpora 

nadrejenega, spodbujanje pri individualnem razvoju (angl. coaching), možnost izraziti svoje 

mnenje (ali je mnenje zaposlenega pomembno), smiselnost opravljanja dela (občutek biti 

pomemben za organizacijo), organizacijska kultura in priložnosti za učenje. Gallup trdi, da so 

ti dejavniki močno povezani s kritičnimi poslovnimi rezultati in da najbolje napovedujejo 

uspešnost zaposlenih in njihovo zavzetost. Robinson, Perryman in Hayday (2004, 21) 

navajajo dva ključna dejavnika zavzetosti, in sicer: občutek cenjenosti in občutek 

vključenosti. Ta dva občutka vplivata na intuitiven občutek povezan z več aspekti zavzetosti, 

kot so vključenost v odločanje, imeti priložnost povedati svoje mnenje in predstaviti ideje, 

katerim nadrejeni prisluhnejo in cenijo prispevek zaposlenega, imeti možnost rasti in razvoja 

ter imeti občutek, da organizacijo zanima njihovo dobro počutje in zdravje. Saks (2006, 600) 

je preučeval razmerje med dejavniki zavzetosti in delovno ter organizacijsko zavzetostjo. 

Preverjal je hipoteze, ali so značilnosti dela, zaznana organizacijska podpora, zaznana 

podpora nadrejenih, nagrade in priznanje, procesna in distributivna pravičnost, pozitivno 

povezane z delovno in organizacijsko zavzetostjo. Izsledki so pokazali, da je zaznana 

organizacijska podpora pomemben napovedovalec tako posameznikove kot organizacijske 

zavzetosti, medtem ko značilnosti dela, delovna zavzetost in proceduralna pravičnost 

napovedujejo organizacijsko zavzetost. Schaufeli (2012, 5) navaja osebne vire, ki izhajajo iz 

JD-R modela, (o čemer pišemo v podpoglavju 2.2.5), kot so čustvena stabilnost, 

ekstravertnost, vestnost, optimizem, samozavest, prizadevanje za dosežke, samoučinkovitost, 

fleksibilnost, prilagodljivost in osebni standardi, ki prispevajo k zavzetosti zaposlenih. Prav 

tako k zavzetosti zaposlenih prispevajo tudi delovni viri, kot so povratna informacija o 

izvedbi, nadzor nad delom, podpora sodelavcev in nadrejenih, jasnost delovne vloge, 

pomembnost naloge, pravičnost, možnost za osebni razvoj, avtonomija ipd. Delovni viri 

imajo bodisi intrinzično motivacijsko vlogo, ker spodbujajo rast, učenje in razvoj zaposlenih, 

ali pa imajo zunanjo motivacijsko vlogo, ker so ključnega pomena pri doseganju delovnih 

ciljev (Bakker in Demerouti 2008, 211). V prvem primeru delovni viri izpolnjujejo osnovne 

človeške potrebe, kot so potreba po avtonomiji, povezanosti in kompetencah. Npr. primerne 

povratne informacije spodbujajo učenje, s čimer povečajo usposobljenost za delo, medtem ko 

možnost odločanja in socialna podpora zadovoljujejo potrebo po samostojnosti in pripadnosti. 

Delovni viri imajo lahko tudi zunanjo motivacijsko vlogo, ker delovna okolja, ki ponujajo 

veliko virov, spodbujajo pripravljenost posvetiti svoja prizadevanja in sposobnosti za 

določeno delo. V takšnih okoljih je verjetno, da bo naloga uspešno zaključena in da bo 

dosežen cilj. Npr. podpora sodelavcev in povratne informacije o uspešnosti povečujejo 

verjetnost uspešnosti za doseganje delovnih ciljev. V vsakem primeru, bodisi z zadovoljitvijo 



 

 

16 

osnovnih potreb, ali z doseganjem delovnih ciljev, dosežemo pozitiven rezultat in s tem se 

poveča verjetnost pojava zavzetosti, tj. zadovoljivo, pozitivno stanje povezano z delom 

(Schaufeli in Bakker 2004a, 298; Schaufeli in Salanova 2007, 192). Zaradi tega je manj 

verjetno, da bodo zavzeti zaposleni zapustili organizacijo. Navsezadnje jim organizacija nudi 

vredne delovne vire, ki povečujejo učenje, rast in razvoj (Houkes idr. 2001, 3). Pričakovati je 

torej mogoče, da bo zavzetost vplivala na povezanost med delovnimi viri in manjšo težnjo po 

odhodu iz organizacije. 

Obstajajo torej številni dejavniki povezani z zavzetostjo zaposlenih tako na ravni organizacije 

kot na ravni posameznika. Vendar je težko določiti raven povezanosti med dejavniki in 

posameznikom, saj imajo dejavniki pri vsakem posamezniku različno vlogo. Dejavniki imajo 

lahko različne ravni povezanosti, odvisno od demografske skupine, vrste delovnega mesta ali 

faze poklicne kariere zaposlenega. Kljub temu so ti dejavniki dober pokazatelj področij, na 

katera se lahko organizacija osredotoči za izboljšanje ravni zavzetosti zaposlenih z namenom 

spodbujanja organizacijske uspešnosti. 

V našem primeru bomo, glede na namen raziskave in glede na specifike organizacije, 

opazovali povezave med dejavniki notranjega organizacijskega okolja (delovno okolje, odnos 

s sodelavci, odnos z nadrejenim, vodenje organizacije, komunikacijo, možnost za učenje in 

razvoj) in zavzetostjo zaposlenih.  

V nadaljevanju preučimo značilnosti zavzetih zaposlenih, njihov odraz na delovanje 

organizacije in njeno uspešnost. 

2.6 Značilnosti zavzetih zaposlenih 

Kahn (1990, 700) navaja, da so zavzeti posamezniki pripravljeni vlagati znatne osebne vire v 

obliki časa in truda za uspešen zaključek svoje naloge in da je ta zavzetost največja, ko daje 

posameznik osebno energijo v fizično, kognitivno in čustveno delo. Podobno navajajo tudi 

Maslach, Schaufeli in Leiter (2001, 417), da je zavzetost psihološko in čustveno stanje, 

vztrajno, pozitivno afektivno-motivacijsko stanje izpolnjevanja, ki ga Hallberg in Schaufeli 

(2006, 119) opredeljujeta kot »napolnjenega z energijo in popolnoma predanega svojemu 

delu«. Rothbard (2001, 666) podpira in širi Kahnovo definicijo, ki nakazuje na to, da se 

zavzetost reflektira kot absorpcija in intenzivno osredotočanje na delo. To je tudi v skladu z 

definicijo Schaufelija idr. (2002, 74), ki označuje moč (energijo), predanost in absorpcijo kot 

osrednje dimenzije zavzetosti. Zavzeti zaposleni se popolnoma predajo svojemu delu, pri 

čemer so bolj učinkoviti, kar vpliva na dobro počutje zaposlenega in spodbuja povečano 

podporo organizaciji (Robertson-Smith in Markwick 2009, 16). 

Robinson, Perryman in Hayday (2004, 15) definirajo zavzetost kot pozitiven odnos, ki ga 

imajo zaposleni do organizacije in njenih vrednot. Zavzeti zaposleni se zavedajo poslovnega 
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okolja in sodelujejo s sodelavci za izboljšanje učinkovitosti na delovnem mestu v korist 

organizacije. Značilnosti zavzetih zaposlenih so opisali z naslednjimi lastnostmi: iščejo in 

izkoriščajo priložnosti za izboljšanje organizacijske učinkovitosti; imajo pozitiven odnos do 

dela in do organizacije; verjamejo v organizacijo; aktivno delajo, da bi bile stvari boljše; 

spoštujejo ostale in pomagajo sodelavcem, da so bolj učinkoviti; na njih se lahko zanesejo; 

presegajo zahteve delovnega mesta; vidijo »širšo sliko«, četudi na svoj račun; z organizacijo 

se poistovetijo; sledijo razvoju na svojem področju dela. Cataldo (2011, 3) navaja, da je do 

podobnih ugotovitev prišel tudi Institute for Employment Studies, ki je na osnovi raziskave 

odkril, da je zavzetim zaposlenim skupno, da: verjamejo v svojo organizacijo; si želijo stvari 

delati bolje; razumejo poslovni kontekst in »širšo sliko« organizacije; so spoštljivi in 

pomagajo sodelavcem; so pripravljeni vložiti dodaten napor; sledijo razvoju na svojem 

področju. Ključna ugotovitev te raziskave je bila, da je zavzetost dvosmerna »ulica«, saj se 

morajo organizacije ukvarjati z zavzetimi zaposlenimi, da bi ti lahko uspeli, zaposleni pa ima 

izbiro glede stopnje svoje zavzetosti, ki jo ponuja organizaciji. 

Raziskave so pokazale, da so zavzeti zaposleni zelo energični, učinkoviti posamezniki, ki 

vplivajo na posamezne dogodke, ki se odražajo tudi v njihovem vsakdanjem življenju (Bakker 

2009). Zaradi svojega pozitivnega odnosa in ravni aktivnosti, zavzeti zaposleni ustvarjajo 

svoje pozitivne povratne informacije v smislu spoštovanja, priznanja in uspeha. Čeprav se 

zavzeti zaposleni počutijo utrujene po dolgem dnevu napornega dela, opisujejo svojo 

utrujenost kot precej prijetno stanje, ker je povezano s pozitivnimi dosežki. Ne nazadnje 

zavzeti zaposleni uživajo tudi v drugih stvareh izven dela. Za razliko od deloholikov, zavzeti 

zaposleni ne delajo trdo zaradi močnega in neustavljivega notranjega pogona, ampak zato, ker 

je za njih delo zabavno (Gorgievski, Bakker in Schaufeli 2010). 

Bakker (2009, 18) predpostavlja vsaj štiri razloge, ki pojasnjujejo, zakaj so delovno zavzeti 

posamezniki pri delu bolj uspešni kot nezavzeti. Zavzeti zaposleni pogosteje doživljajo 

pozitivne emocije, vključno s srečo, radostjo in navdušenjem, kar je lahko razlog za njihovo 

večjo produktivnost. Fizično so bolj zdravi, zato lahko vso energijo namenijo delu. Pogosto 

ustvarijo svoje lastno delo in osebne vire ter so sposobni svojo zavzetost prenašati na 

sodelavce, kar povečuje skupinsko učinkovitost. Podobno ugotavljajo tudi Bakker, Demerouti 

in Sanz-Vergel (2014, 397) in trdijo, da so veseli ljudje bolj občutljivi za priložnosti na delu, 

so bolj optimistični, samozavestni ter pripravljeni pomagati. V skladu s teorijo razširitve in 

izgradnje pozitivnih emocij (angl. Broaden-and-Built Theory of Positive Emotions), kot so 

veselje in zadovoljstvo, te razširijo posameznikov trenutni nabor misli in akcij, ki se jih 

posameznik spomni, hkrati pa pomagajo graditi njegove osebne vire, ki segajo od fizičnih, 

intelektualnih do socialnih in psiholoških virov (Fredrickson 2004, 1369). Teorijo so potrdile 

tudi raziskave drugih avtorjev, ki kažejo, da pozitivne emocije ustvarijo širše in bolj 

fleksibilne kognitivne organizacije, hkrati pa tudi boljšo sposobnost integracije raznovrstnih 

informacij. Delovno zavzeti posamezniki tudi lažje naredijo preskok iz misli v dejanja, so bolj 

odprti za nove izkušnje, kar se kaže v aktivnem raziskovanju okolja in večji delovni 
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ustvarjalnosti (Bakker, Demerouti in Sanz-Vergel 2014, 397). Pozitivne emocije so prav tako 

gonilo socialnih stikov, saj zaposlenega spodbudijo, da se približa ljudem. Podobno trdijo tudi 

Christian, Garza in Slaughter (2011, 101), da zavzeti zaposleni lažje vzpostavljajo tudi 

socialne interakcije v organizaciji, ker so sposobni sprostiti delovne vire, tako da učinkovito 

opravijo delovno nalogo, hkrati pa nadaljujejo z delovno aktivnostjo, četudi ta ni del obveznih 

delovnih nalog. 

V medsektorski raziskavi, ki je vključevala 4000 zaposlenih, so ugotovili 6 značilnosti, ki 

predvidevajo verjetnost, da bodo posamezniki postali zavzeti zaposleni (McGee 2006), in 

sicer: 

 prilagodljivost (odprtost do novih idej, pripravljenost do sprememb),  

 strast do dela (ohranjanje pozitivnega pogleda kljub stresu in frustraciji),  

 čustvena zrelost (osredotočenost na kupce, rezultati pred egom),  

 pozitivna naravnanost (veselje za pomoč drugim, izvrstnost v timskem delu), 

 samoučinkovitost (zaupanje v lastne sposobnosti) in 

 usmerjenost k dosežkom (potreba po uspehu, prekositi samega sebe). 

Raziskave kažejo (Gallup 2013, 41), da so zaposleni, ki vsak dan uporabljajo svoje potenciale, 

šestkrat verjetneje zavzeti za delo. Vsi zaposleni imajo potenciale, edinstveno kombinacijo 

talentov, znanja in spretnosti, ki jim pomagajo vsak dan delati to, kar najbolje znajo. Ti 

potenciali naredijo iz zaposlenih več kot le edinstvene posameznike, saj služijo tudi kot 

največje priložnosti za uspeh tako posameznika kot organizacije. Zato v nadaljevanju 

predstavimo pomen zavzetih zaposlenih za organizacijo. 

2.7 Pomen zavzetosti zaposlenih za organizacijo 

Zavzeti zaposleni so motor, ki poganja organizacijo. Ti niso samo bolj produktivni, temveč 

prispevajo tudi več idej in inovativnosti, kar predstavlja dodano vrednost (Steelcase Inc. 2016, 

15). Predstavljajo tudi prednost za organizacijo s tem, da kažejo pripadnost, delajo bolje in 

učinkoviteje, kažejo obvezo in povezanost s cilji organizacije ter s strategijo. Zavzetost 

dviguje posameznikovo zaupanje v organizacijo in je zagotovilo, da o organizaciji govori 

pozitivno in spodbudno. 

Obstaja več razlogov zaradi katerih je mogoče trditi, da je zavzetost povezana z delovnimi 

rezultati. Kot je bilo že ugotovljeno, je zavzetost opisana kot izpolnjujoča, z delom pozitivno 

povezana izkušnja in stanje duha (Schaufeli in Bakker 2004a, 298; Sonnentag 2003, 518) in 

da je povezana z dobrim zdravjem in s pozitivnim učinkom na delo (Sonnentag 2003, 518). 

Te pozitivne izkušnje in čustva bodo verjetno povzročile pozitivne rezultate dela. Kot 

ugotavljata Schaufeli in Bakker (2004, 298), imajo zavzeti zaposleni verjetno večjo 

privrženost svoji organizaciji in manjšo težnjo po odhodu iz organizacije.  
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Prepoznavanje zavzetosti zaposlenih je torej smiselno, če želi organizacija poslovati uspešno. 

Do sedaj izvedene raziskave, ki so proučevale povezanost delovne zavzetosti z učinki za 

organizacije, potrjujejo pozitivno povezanost delovne zavzetosti z delovno uspešnostjo, z 

zadovoljstvom odjemalcev ter s finančnimi prilivi (Bakker 2009, 18; Bakker in Leiter 2010). 

Enako kažejo Gallupove obsežne raziskave, da je zavzetost zaposlenih močno povezana s 

poslovnimi rezultati, kot so produktivnost, donosnost in zadovoljstvo strank, ki so bistvenega 

pomena za finančni uspeh organizacije (Gallup 2013, 12). Elementi, kot so učinkovita 

selekcija kadrov in dejanska umestitev zaposlenih na delovna mesta, ki najbolje izkoriščajo 

njihove potenciale, jasni in usklajeni cilji in pričakovanja, socialna podpora in priznanja ter 

priložnosti za rast, razvoj in samoaktivacijo, znatno prispevajo k zavzetosti zaposlenih, 

zadovoljstvu odjemalcev in ne nazadnje k organizacijski donosnosti in rasti (Harter, Schmidt 

in Hayes 2002, 276). 

Zavzetost zaposlenih se po trditvah Smythe (2007) najpogosteje kaže v: višji produktivnosti; 

večji strasti in predanosti viziji, strategijam in ciljem organizacije; večji usklajenosti 

posameznikovih vrednot z organizacijskimi; delovnem ozračju z visoko pozitivno energijo; 

boljšem sodelovanju med zaposlenimi; večji ustvarjalnosti in inovativnosti; dojemanju 

spreminjanja kot izziva; višji lojalnosti zaposlenih organizaciji; večji privlačnosti organizacije 

za iskalce zaposlitve; boljših možnostih za ohranitev talentov in ključnih zaposlenih; nižji 

fluktuaciji; manj nesrečah pri delu; krajšem bolniškem staležu; zaposlenih kot ambasadorjih 

blagovnih znamk; večjem ugledu organizacije v okolju; boljši izkušnji strank, njihovi večji 

zavzetosti in lojalnosti; višji dodani vrednosti; enakomerni, zdravi in trajni uspešnosti 

organizacije.  

Veliko več zavzetih je zaposlenih v visoko uspešnih kot v povprečnih organizacijah. Skupine 

z več zavzetimi zaposlenimi imajo večjo stopnjo produktivnosti, manj varnostnih incidentov 

in višji promet (Robbins in Judge 2013, 211). 

Glede na visoko stopnjo nezavzetosti med zaposlenimi, je za managerje torej ključno, kako 

spodbujati oz. gojiti zavzetost zaposlenih. May, Gilson in Harter (2004, 13) ugotavljajo, da je 

nezavzetost ali odtujitev od dela osrednji problem pomanjkanja predanosti in motivacije 

zaposlenih. Delo brez smisla je pogosto povezano z apatijo in odtujitvijo od dela. V takih 

razmerah se zdijo zaposleni odtujeni od samih sebe. Obnova smisla za delo se obravnava kot 

metoda, ki spodbuja zaposlitveno motivacijo in navezanost na delo. Ti pogledi kažejo tako na 

humanistične kot na praktične razloge za zagotavljanje smisla pri opravljanju dela za 

posameznika (osebna izpolnitev in motivacijske lastnosti takega dela). Pri krepitvi 

opolnomočenja in vpletenosti zaposlenih je zato pomembno zagotavljati smisel dela za 

zaposlene, kar pomaga k njihovi motivaciji in osebni rasti. Za organizacije je torej pomembno 

izbrati zaposlene, za katere je bolj verjetno, da bodo postali zavzeti, kot tudi povečati 

zavzetost trenutno zaposlenih (Emmott 2006, po Buchanan in Huczynski 2010, 310; McGee 

2006).  
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S tem smo predstavili temeljni okvir razumevanja zavzetosti zaposlenih na ravni posameznika 

in organizacije. Namen te raziskave je usmerjen v ugotavljanje zavzetosti zaposlenih v 

zdravstveni organizaciji, zato v naslednjem poglavju predstavimo empirične raziskave o 

zavzetosti zaposlenih v zdravstvu v tujini in v Sloveniji. 
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3 ZAVZETOST ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVU 

Zavzeti zaposleni so bistvenega pomena tudi za uspešnost organizacij v zdravstveni 

dejavnosti. Vedno več delodajalcev si v sistemu zdravstvenega varstva prizadeva okrepiti 

povezavo med zaposlenimi in uspešnostjo. Številne študije so preučevale zadovoljstvo 

zaposlenih zdravstvenih delavcev (Noblet idr. 2017; Bhatnagar in Srivastava 2012; Chang idr. 

2009; Crow, Hartman in Henson 2006; Lyons, Lapin in Young 2003), veliko manj pa vemo o 

vlogi koncepta zavzetosti zaposlenih na področju zdravstva. Poleg tega pomanjkanje 

podatkov o zavzetosti zaposlenih v slovenskem zdravstvenem sistemu, pa tudi v zdravstvenih 

sistemih v tujini, otežuje uporabo koncepta kot orodja za izboljšanje uspešnosti organizacij, 

kot je bilo to npr. v drugih panogah. V nadaljevanju predstavimo empirične raziskave o 

zavzetosti zaposlenih v zdravstvu v tujini in v Sloveniji. 

3.1 Raziskave o zavzetosti zaposlenih v zdravstvu v tujini 

Delovna zavzetost je priljubljena tema tudi v zdravstvu, čeprav so empirične raziskave o 

zavzetosti na tem področju manj številne in mlajšega datuma kot v drugih dejavnostih 

(Bishop 2013; Fasoli 2011; Hagedorn-Wonder 2012). Rezultati raziskav v zdravstveni 

dejavnosti kažejo, da pri večini zaposlenih ni dosežena optimalna stopnja zavzetosti, še 

posebej v poklicih, ki zahtevajo znatno mero predanosti in energije. Gallup (2013) je 

identificiral le 33 % zavzetih zdravstvenih delavcev, 52 % nezavzetih in 15 % aktivno 

nezavzetih. Svetovalno podjetje Towers Watson (Caldwell 2011, 3) je z raziskavo ugotovilo, 

da je visoko zavzetih 34 % zaposlenih v bolnišnicah in drugih organizacijah zdravstvene 

oskrbe. 42 % zaposlenih zdravstvenih delavcev je delno zavzetih, z višjimi rezultati na 

racionalni in motivacijski dimenziji in nižjimi na čustveni. Preostalih 24 % pa so delno 

nezavzeti ali popolnoma nezavzeti, torej nimajo nobene povezave s katerokoli od treh 

dimenzij. Ta raven se v zadnjih nekaj letih ni bistveno spremenila.  

Preglednica 1 predstavlja raziskave in njihove ugotovitve na področju zdravstva v tujini, pri 

čemer ovrednotimo ugotovljeno povezanost neodvisnih oz. odvisnih spremenljivk, in sicer: (-) 

negativna povezanost, (0) ni povezanosti, (+) šibka pozitivna povezanost, (++) močna 

pozitivna povezanost in (x) povezanosti ni mogoče oceniti. Nekatere raziskave so proučevale 

povezanost dejavnikov z zavzetostjo, nekatere pa povezanost zavzetosti z izhodnimi rezultati. 

Raziskave kažejo, da so s stopnjo delovne zavzetosti povezane neodvisne spremenljivke, kot 

so delovno okolje, značilnosti dela, organizacijska podpora, podpora sodelavcev in 

nadrejenih, zavzeto vodenje, delovna obremenitev, dobro počutje, fluktuacija, delovne 

izkušnje in strokovni razvoj. Pomembno povezavo kažejo tudi med zavzetostjo zaposlenih kot 

odvisno spremenljivko in delovnim okoljem osredotočenim na paciente, kulturo varnosti 

pacientov, kakovost oskrbe pacientov, njihovo zadovoljstvo in zadrževanje zaposlenih (angl. 

employee retention). 



 

 

 

Preglednica 1: Raziskave o zavzetosti zaposlenih v zdravstvu v tujini 

Avtor in letnica 

podatkov 
Tip raziskave in vzorec 

(Ne)odvisne 

spremenljivke 
Ugotovitve 

Ugotovljena 

povezanost* 

Lowe (2012), 

podatki 

2010−2011 

Presečna študija, 

Kanada, Ontario, 16 

bolnišnic, 10.702 

respondenta 

Delovno okolje, 

značilnosti dela in 

organizacijska 

podpora 

Spremenljivke so močno povezane s stopnjo zavzetosti. Poleg 

identifikacije glavnih dejavnikov zavzetosti (zaupanje v 

organizacijo, zaposleni ima priložnost za izboljšanje dela, 

organizacija ceni delo zaposlenega, zaposleni ima jasne delovne 

cilje, pripadnost timu idr.), so ugotovitve pokazale, da je visoka 

stopnja zavzetosti povezana z manjšo fluktuacijo zaposlenih, 

boljšo bolnišnično oskrbo, kulturo varnosti pacientov in s 

pozitivno oceno zaposlenih glede kakovosti oskrbe ali storitev, 

ki jih zagotavlja posamezna ekipa. Ugotovili so, da je bilo 29 % 

v visoki kategoriji zavzetosti, 39 % v srednji in 33 % v nizki 

kategoriji zavzetosti. 

++ 

Bulkapuram, 

Wundavalli in 

Avula (2015), 

podatki 

2012−2013 

Presečna študija, Indija, 

Inštitut za medicinske 

znanosti Nizam 

(Nizam’s Institute of 

Medical Sciences), 286 

respondentov 

Delovno okolje 

osredotočeno na 

paciente, kultura 

varnosti pacientov 

Povprečna stopnja zavzetosti vseh zaposlenih je pokazala 

srednjo kategorijo, 40,6 % zaposlenih je bilo v nizki, 39,9 % v 

srednji in 19,5 % v visoki kategoriji zavzetosti. Raziskava je 

pokazala tudi pomembno pozitivno povezavo med zavzetostjo 

zaposlenih in ključnima bolnišničnima izidoma, tj. delovnim 

okoljem osredotočenim na paciente in kulturo varnosti 

pacientov. 

++ 
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Avtor in letnica 

podatkov 
Tip raziskave in vzorec 

(Ne)odvisne 

spremenljivke 
Ugotovitve 

Ugotovljena 

povezanost* 

Coots (2013)  Pregledna študija 

obstoječih raziskav v 

zdravstveni dejavnosti 

Varnost pacientov, 

zadovoljstvo 

pacientov in 

zadrževanje 

zaposlenih (angl. 

employee 

retention) 

Visoka raven zavzetosti zaposlenih vodi do pozitivnih učinkov, 

nasprotno pa nizke ravni zavzetosti zaposlenih vodijo do 

negativnih učinkov. Učinki zavzetih zaposlenih povezani z 

varnostjo pacientov, njihovim zadovoljstvom in zadrževanjem 

zaposlenih, so lahko pozitivno ali negativno povezani s funkcijo 

organizacije, izdatki za zdravstveno varstvo in tudi s samo 

podobo organizacije. Še pomembneje pa je, da so učinki 

zavzetosti zaposlenih pozitivno ali negativno neposredno 

povezani z oskrbo pacientov. 

++ 

Southard (2010)  Primerjalna študija med 

posameznimi delovnimi 

enotami manjše 

bolnišnice (116 postelj) 

v ZDA, anketa med 

pacienti, 1330 

respondentov 

Individualno 

zadovoljstvo 

pacientov 

Stopnja zavzetosti v delovni enoti je povezana z zadovoljstvom 

pacientov, ko je zadovoljstvo določeno s preprostim merilom, z 

uporabo kompleksnejših meril pa temu ni tako. Ugotovitve te 

študije zagotavljajo vpogled v povezanost okolja zavzetih 

zaposlenih z zadovoljstvom pacientov. Razumevanje, kdaj je 

zavzetost v posamezni delovni enoti povezana z različnimi 

ravnmi zadovoljstva pacientov, zagotavlja vpogled za določanje 

realnih organizacijskih ciljev glede zadovoljstva pacientov, ki je 

koristno za management bolnišnic, kot tudi za upravljanje 

širšega področja zdravstva.  

+ 

2
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Avtor in letnica 

podatkov 
Tip raziskave in vzorec 

(Ne)odvisne 

spremenljivke 
Ugotovitve 

Ugotovljena 

povezanost* 

Swaminathan, 

Keerthi in 

Ananth (2016, 6) 

Raziskava, Indija, 

podeželjsko okrožje, 

med 11 javnimi in 80 

zasebnimi bolnišnicami 

so naključno izbrali 

vzorec 35 javnih in 

zasebnih bolnišnic, 506 

respondentov 

»Moje delo«, »moj 

nadrejeni«, »moja 

ekipa«, »moja 

organizacija« in 

»moj odjemalec«  

11 % vseh zaposlenih je bilo visoko zavzetih. 81 % medicinskih 

sester in 82 % zdravnikov je bilo zavzetih za delo. Med 

respondenti ni bilo nobenega aktivno nezavzetega. Z raziskavo 

so ugotovili tudi pozitivne povezave med dejavniki, kot so 

»moje delo«, »moj nadrejeni«, »moja ekipa«, »moja 

organizacija«, »moj odjemalec« in zavzetostjo zaposlenih, med 

katerimi je bil dejavnik »moj odjemalec« najmočneje pozitivno 

povezan.  

++ 

Jeve, 

Oppenheimer in 

Konje (2015)  

Presečna študija v 

bolnišnicah znotraj 

National Health Service 

(NHS), Velika 

Britanija, 241 

respondentov 

(ni spremenljivke) Stopnja delovne zavzetosti je bila pod povprečjem zaposlenih v 

NHS. Dimenzija moči in predanosti sta bili znatno nižji od 

primerjalne skupine, medtem ko je bil rezultat dimenzije 

absorpcije znatno višji.  

x 

Van der Kleij 

(2011)  

Študija, Nizozemska, 

105 zdravstvenih 

strokovnjakov iz 4-ih 

zdravstvenih 

organizacij 

Zavzeto vodenje Ali je lahko stil zavzetega vodenja prve ravni vodij koristen tako 

za količino (glede na dodatni napor), kot tudi za kakovost 

oskrbe? Rezultati raziskave so v veliki meri podprli hipotezo, da 

je zavzeto vodenje pozitivno povezano z izhodnimi rezultati, tj. 

dodatni napor, kakovost oskrbe, dobro počutje in odnos do 

organizacije. Posamezniki, ki so poročali o višjih ravneh 

zavzetega vodenja njihovih vodij, so bili bolj zavzeti pri delu, 

poročali pa so tudi o višjih ravneh pripravljenosti vlaganja 

dodatnega napora, kakovosti oskrbe, samoučinkovitosti, 

zadovoljstva pri delu in nižjih ravneh stresa.  

++ 

2
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Avtor in letnica 

podatkov 
Tip raziskave in vzorec 

(Ne)odvisne 

spremenljivke 
Ugotovitve 

Ugotovljena 

povezanost* 

Othman in 

Nasurdin (2013) 

Študija med 

medicinskimi sestrami, 

Malezija, Peninsular, 

402 respondenta iz treh 

splošnih bolnišnic 

Podpora 

nadrejenih, 

podpora 

sodelavcev 

Podpora nadrejenih je bila pozitivno povezana z delovno 

zavzetostjo medicinskih sester, podpora sodelavcev pa ni imela 

povezave. 

+, 0 

Simpson (2009) Deskriptivna, presečna 

študija, ZDA, 167 

medicinskih sester 

zaposlenih na 

medicinskih in 

kirurških enotah v 6-ih 

bolnišnicah 

Zadovoljstvo z 

delom, namera po 

odhodu, vedenje 

usmerjeno v 

iskanje zaposlitve 

Obstoj višje povprečne delovne zavzetosti med diplomiranimi 

medicinskimi sestrami. Medicinske sestre z nižjim delovnim 

zadovoljstvom, intenzivnejšo namero po odhodu in vedenjem 

usmerjenim v iskanje zaposlitve, so imele nižjo raven delovne 

zavzetosti.  

+ 

Vegsund (2014)  Longitudinalna študija, 

Norveška, 681 

medicinskih sester iz 

različnih zdravstvenih 

ustanov 

Delovna 

obremenitev, 

podpora 

nadrejenih, 

avtonomija 

Delovna obremenitev je bila najmočneje povezana z delovno 

zavzetostjo, za razvoj zavzetih medicinskih sester pa je bila 

pomembna tudi podpora nadrejenih. Ni pa bilo ugotovljene 

nobene pomembne povezave med avtonomijo in delovno 

zavzetostjo.  

-, +, 0 

2
5
 



 

 

 

Avtor in letnica 

podatkov 
Tip raziskave in vzorec 

(Ne)odvisne 

spremenljivke 
Ugotovitve 

Ugotovljena 

povezanost* 

Brunetto idr. 

(2013) podatki 

2010−2012 

Primerjalna študija, 

Avstralija in ZDA, 510 

naključno izbranih 

medicinskih sester iz 

avstralskih bolnišnic in 

718 medicinskih sester 

iz bolnišnic v ZDA  

Povezanost 

odnosov na 

delovnem mestu 

(zaznana 

organizacijska 

podpora, odnos z 

nadrejeno 

medicinsko sestro 

in timsko delo) z 

zavzetostjo, 

dobrim počutjem, 

predanostjo 

organizaciji in 

namere po odhodu 

Večina predvidenih povezav je bila potrjena za avstralske 

medicinske sestre, razen povezanosti timskega dela z 

organizacijsko zavezanostjo in fluktuacijo ter povezanosti 

zavzetosti s fluktuacijo. V nasprotju s tem ni bilo nobene 

pomembne povezave v odnosu z nadrejenim, ki bi bil značilen 

za ZDA, niti ni bilo pomembne povezave med timskim delom in 

organizacijsko zavezanostjo ali fluktuacijo. Dobro počutje je 

napovedovalec namere, da medicinske sestre ostanejo v svojem 

delovnem okolju, kar pomeni, da morajo managerji v zdravstvu 

upoštevati dobro počutje medicinskih sester pri vsakodnevnem 

odločanju, še posebej v paradigmi nižanja stroškov v zdravstvu v 

skoraj vseh državah.  

+ 

Bjarnadottir 

(2011)  

Eksploratorna 

kvalitativna študija na 

podlagi poglobljenih 

intervjujev z 10-imi 

zavzetimi medicinskimi 

sestrami, ki delajo z 

najtežjimi pacienti iz 

srednje velike 

bolnišnice, Norveška 

Izkušnje, strokovni 

razvoj 

Delovna zavzetost med medicinskimi sestrami se je povečevala 

sorazmerno z njihovimi izkušnjami in strokovnim razvojem. 

Pomemben dejavnik pri ohranjanju njihove zavzetosti je bila 

sposobnost prilagajanja (odpornost) (angl. ability to adapt -

resilience). Njihova prilagodljivost je bila še posebej opazna v 

sposobnosti osredotočanja na potrebe pacientov. Odnos s 

sodelavci in nadrejeno medicinsko sestro so ocenili kot 

najpomembnejši vir za pozitivno prilagodljivost delu. Izkušnje 

medicinskih sester in to, da opravljajo delo, ki ima smisel, so 

tudi močno prispevali k ohranjanju njihove zavzetosti.  

++ 
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Avtor in letnica 

podatkov 
Tip raziskave in vzorec 

(Ne)odvisne 

spremenljivke 
Ugotovitve 

Ugotovljena 

povezanost* 

Ziedelis (2018) Eksploratorna študija, 

Litva, 351 medicinskih 

sester iz različnih 

zdravstvenih ustanov  

Zahtevni vidiki 

zdravstvene nege, 

delovni viri in 

stopnja, do katere 

je poklic 

zdravstvene nege 

zaznan kot 

pomemben poklic  

Vsi dejavniki delovnega okolja (delovne zahteve in delovni viri, 

kot so odnos z zdravniki, medicinskimi sestrami in nadrejenimi, 

delovna obremenitev, avtonomija, socialna podpora idr.) so bili 

bistveno povezani z delovno zavzetostjo. Velika večina 

medicinskih sester bi bila bolj zavzeta za delo, če bi bile 

interakcije z zdravniki, nadrejenimi, medicinskimi sestrami in 

pacienti manj problematične, če bi imele ustrezno delovno 

obremenitev in pripravo na delo, večjo avtonomijo, podporo in 

več povratnih informacij. Zaznava smisla in pomena tega 

poklica, je imela v primerjavi z dejavniki delovnega okolja, 

manjši pomen. Za izboljšanje motivacije medicinskih sester so 

predlagali implementacijo sprememb delovnega okolja z 

namenom povečanja delovnih virov. Dodeljevanje večje moči 

pri odločanju, zagotavljanje konstruktivnih povratnih informacij 

in krepitev pozitivnih socialnih odnosov med zdravstvenim 

osebjem, so lahko dragocene prilagoditve za olajšanje dela 

medicinskih sester. 

++ 

Rossouw idr. 

(2013), podatki 

2010 

Presečna študija, Južna 

Afrika, Cape Town, 

132 zdravnikov 

zaposlenih v 27-ih 

zdravstvenih ustanovah 

na primarni ravni 

Delovni pogoji, 

čustvena 

odpornost 

76 % zdravnikov je doživelo izgorelost (tako čustveno 

izčrpanost, kot tudi znake depersonalizacije). Izgorelost in 

depresija sta pogosti težavi pri zdravnikih, kar je lahko 

negativno povezano z zagotavljanjem kakovostne oskrbe. 

Predlagali so, da je določeno stopnjo delovne zavzetosti kot 

ukrep pomembno vključiti v izboljšanje kakovosti.  

x 
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Avtor in letnica 

podatkov 
Tip raziskave in vzorec 

(Ne)odvisne 

spremenljivke 
Ugotovitve 

Ugotovljena 

povezanost* 

Hakanen, 

Perhoniemi in 

Toppinen-

Tanner (2008), 

podatki januar 

do april 2003 in 

januar do april 

2006 

Triletna navzkrižna 

panelna študija, Finska, 

2.555 zobozdravnikov 

(polovica zaposlenih v 

zasebnih in polovica v 

javnih ustanovah) 

Delovni viri: 

avtonomija, 

socialna podpora 

in povratne 

informacije 

Rezultati so v glavnem potrdili pozitivno in recipročno 

povezanost med delovnimi viri in delovno zavzetostjo ter med 

delovno zavzetostjo in osebno iniciativo. Pozitivne razmere, kot 

je delovna zavzetost, spodbujajo sposobnost aktivnega 

spremljanja in spreminjanja delovnega okolja, oba pa sta 

pomembna dejavnika osebne iniciative. Delovna zavzetost ima 

pozitiven učinek na osebno iniciativo, prav tako lahko tudi 

osebna iniciativa pospešujejo delovno zavzetost. Uživanje pri 

delu, občutek moči in predanosti, olajšujejo dodatno vlogo, kot 

je prevzemanje iniciative pri delu. Zaposleni z višjo ravnjo 

osebne iniciative iščejo in poiščejo nove izzive pri svojem delu 

in tako uspešno rešujejo težave ter dosegajo boljše rezultate, ki 

nato spodbujajo občutke moči in predanosti.  

+ 

* Ugotovljena povezanost: (-) negativna povezanost, (0) ni povezanosti, (+) šibka pozitivna povezanost, (++) močna pozitivna povezanost, (x) povezanosti ni mogoče oceniti 
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3.2 Raziskave o zavzetosti zaposlenih v zdravstvu v Sloveniji 

Raziskave o zavzetosti zaposlenih v slovenskem zdravstvu so maloštevilne, na področju 

primarnega zdravstva smo zasledili le eno, opravljeno v eni sami organizacijski enoti na zelo 

majhnem vzorcu. Poleg tega smo v zadnjem času priča številnim medijskim izpostavljanjem 

težav v zdravstvu, kar bi, upoštevajoč predstavljena raziskovalna izhodišča, lahko pripisali 

tudi nizki zavzetosti zaposlenih. Iz obstoječih raziskav na področju zdravstva v Sloveniji 

lahko povzamemo, da je osebna zavzetost pozitivno povezana z jasno zastavljenimi standardi 

in cilji kakovosti, da je vodstvena funkcija pomemben dejavnik zavzetosti ter da so v 

povprečju bolj zavzeti zaposleni z več leti delovne dobe in visoko izobraženi. Glede na 

predstavljene študije v tujini, so zaposleni v slovenskem zdravstvu bolj zavzeti za delo kot v 

zdravstvu v tujini. Tudi v primerjavi z Gallupovim svetovnim in slovenskim povprečjem so 

zaposleni v slovenskem zdravstvu bolj zavzeti za delo. Pomembno je tudi dejstvo, da je 

razmerje med zavzetimi in aktivno nezavzetimi bistveno boljše. Preglednica 11 v podpoglavju 

6.3.1 prikazuje primerjavo ravni zavzetosti z drugimi raziskavami. 

V raziskavi, katere cilj je bil primerjati gospodarske panoge v Sloveniji (kulturno, razvedrilno, 

rekreacijsko, trgovinsko, izobraževalno, zdravstveno) glede na delovne pogoje ter zavzetost 

zaposlenih, je analiza rezultatov pokazala, da so najmanj zavzeti zaposleni ravno na področju 

zdravstva (Boštjančič, Ozimek in Zager Kocjan 2014, 89).  

Fink, Bauer in Bošković (2012, 166) so leta 2012 merili zavzetost zaposlenih v Zavodu za 

zdravstveno varstvo (ZZV) Novo mesto na vzorcu 56-ih zaposlenih. Ugotovili so, da 

prevladujejo zavzeti zaposleni, aktivno nezavzetih je bilo samo 3,6 %. Razmerje med 

številom zavzetih in aktivno nezavzetih je bilo 20:1, kar pomeni, da je bilo zavzetih 72 %. 

Ugotovili so tudi, da so zaposleni z več leti delovne dobe v povprečju bolj zavzeti od kolegov 

s krajšo delovno dobo. Zaposleni s krajšo delovno dobo kažejo večjo zavzetost pri trditvah, ki 

se nanašajo na dajanje pohval in prepoznavanje dosežkov, zavzetosti sodelavcev za dobro in 

kakovostno delo, pomembnosti lastnega dela ter priložnosti za učenje in razvoj. Ugotavljajo 

tudi, da vodje premalo spodbujajo osebni razvoj in napredovanje. Največjo zavzetost kažejo 

visoko izobraženi zaposleni med 40-im in 50-im letom starosti, najnižjo zavzetost pa 

najmlajši zaposleni. Zelo zavzeti so zaposleni za določen čas, ki sicer slabše ocenjujejo 

trditev, da je bilo njihovo delo pohvaljeno. 

Dema (2014) je na vzorcu 1574 (21 %) zaposlenih v UKC Ljubljana ugotovila povprečno 

stopnjo zavzetosti ter da je osebna zavzetost pozitivno povezana z jasno zastavljenimi 

standardi in cilji kakovosti, hkrati pa bolj kot so standardi in cilji kakovosti jasni, večja je 

verjetnost, da se bo dvignila tudi raven osebne zavzetosti zaposlenih in obratno. Poleg tega so 

zaposleni izrazili nezadovoljstvo z načinom vodenja, z jasnostjo standardov in ciljev 

kakovosti, z možnostmi za izobraževanje, s sistemom nagrajevanja in kariernim razvojem. 

Horvat (2017) je v OE Patronažno varstvo Zdravstvenega doma Maribor, proučevala 
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zavzetost zaposlenih z Gallupovim vprašalnikom Q12. Raziskava je na vzorcu 57-ih 

medicinskih sester pokazala, da je bilo 44 % zaposlenih medicinskih sester zavzetih, 54 % 

nezavzetih in 2 % aktivno nezavzetih. Najpomembnejši dejavnik povezan z zavzetostjo 

zaposlenih v tej OE je vodstvena funkcija zaposlenih. Tisti, ki so na vodilnih delovnih mestih, 

so bolj zavzeti kot tisti, ki vodstvene funkcije ne opravljajo. Milojevič (2018) je raziskovala 

zavzetost na vzorcu 100-tih medicinskih sester na Kliničnem oddelku za vaskularno 

nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo (KOVNINT) in ugotovila, da je 35 % zavzetih, 

51 % nezavzetih in 14 % aktivno nezavzetih medicinskih sester ter da je razmerje med 

zavzetimi in aktivno nezavzetimi 2,5:1. 

Na primarni ravni zdravstvenega varstva smo zasledili le eno empirično raziskavo, ki se je 

omejila le na eno organizacijsko enoto. Naša raziskava je tako prva na ravni celotne 

organizacije primarne ravni zdravstvenega varstva, zato v nadaljevanju predstavimo izbrano 

zdravstveno organizacijo. 
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4 PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA 

Zdravstveni dom Ljubljana je javni zavod, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na 

primarni ravni zdravstvenega varstva, preventivne in tudi nekatere specialistične ambulantne 

storitve. Ustanovitelj ZDL je Mestna občina Ljubljana. Glede na obseg poslovanja spada med 

velika podjetja, na dan 31. 12. 2017 je bilo v zavodu 1534 zaposlenih, kar po podatkih 

Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (2017, 47) predstavlja 16 % vseh zaposlenih v 

vseh 59-ih zdravstvenih domovih in je tudi največji med zdravstvenimi domovi v Sloveniji 

(ZD Maribor približno 900 zaposlenih, ZD Osnovno zdravstvo Gorenjske 850, ZD Celje 400, 

vsi ostali so manjši).  

Primarna raven zdravstvenega varstva obsega osnovno zdravstveno dejavnost (zdravstveni 

domovi in zdravstvene postaje) ter lekarniško dejavnost. Sekundarna raven obsega 

specialistične ambulante ter splošne in specializirane bolnišnice. V terciarno raven štejemo 

zahtevnejše zdravstvene obravnave, raziskovalno, izobraževalno in drugo strokovno delo 

specializiranih medicinskih strok, glavni instituciji na tej ravni v Sloveniji pa sta UKC 

Ljubljana in UKC Maribor. 

ZDL je odprt, dinamičen in v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod, ki promovira 

in krepi zdravje prebivalstva v Mestni občini Ljubljana in širše, tako s področja preventive, 

kurative, kot tudi rehabilitacije. Uporabnikom zdravstvenih storitev zagotavlja kakovosten in 

časovno optimalen dostop do zdravstvenih storitev v skladu s strokovnimi smernicami in 

priporočili, spoštujoč etična načela zaposlenih v zdravstvu, se prilagaja novim zahtevam 

zdravstva ter uvaja novosti v vsebino ali organizacijo zdravstvene oskrbe. V slovenskem 

zdravstvenem prostoru želi krepiti vlogo vodilne in referenčne zdravstvene ustanove na 

primarni ravni in se uveljaviti tudi v mednarodnem prostoru (Zdravstveni dom Ljubljana 

2017, 38–39). 

Organizacija deluje v 9-ih organizacijskih enotah, in sicer Bežigrad, Center, Moste-Polje, 

Šiška, Vič-Rudnik, Šentvid, Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP), Inštitut za raziskave 

in razvoj osnovnega zdravstva (IRROZ) in Uprava, ki opravlja naloge skupnega pomena za 

vse organizacijske enote. Znotraj posameznih organizacijskih enot deluje več kot 20 različnih 

dejavnosti, kot npr. Zdravstveno varstvo odraslih, Zdravstveno varstvo predšolskih otrok, 

Zdravstveno varstvo otrok in mladine, Zdravstveno varstvo žensk, Zobozdravstveno varstvo 

odraslih, Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine, Rentgenska in ultrazvočna diagnostika, 

Center za bolezni dojk ter nekatere specialistične ambulante, kot npr. za očesne bolezni, za 

bolezni ušes, nosu in grla, za bolezni srca in ožilja, za pljučne bolezni. Navedene dejavnosti 

opravljajo zdravniki in zobozdravniki, zdravstvena nega (medicinske sestre in 

zobozdravstvene asistentke), zdravstveni delavci in sodelavci (zaposleni v Centrih za duševno 

zdravje, v laboratoriju, fizioterapevti, delovni terapevti, radiološki inženirji, zobotehniki, 

farmacevt, sanitarni tehnik ipd.).  
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ZDL predstavlja in zastopa direktor, strokovno delo vodi strokovni direktor, delo 

organizacijskih enot vodijo predstojniki. Vsaka enota ima odgovorno sestro zdravstvene nege 

oz. glavno medicinsko sestro ter vodje posameznih dejavnosti.  

Hiter razvoj zdravstvenih oz. medicinskih strok, zahteve delovnega mesta in delovnega 

okolja, vedno bolj ozaveščeni pacienti, zahtevajo od zaposlenih zdravstvenih delavcev visoko 

strokovno znanje, maksimalno strpnost in predanost delu. Za zagotavljanje možnosti za 

učenje oz. strokovno izpopolnjevanje ter posledično tudi možnosti za razvoj, omogoča 

organizacija udeležbo na različnih eksternih izpopolnjevanjih, tako doma kot v tujini, poleg 

tega pa organizira tudi interna strokovna izpopolnjevanja praktične in teoretične narave. 

Ustrezno vedenje, dobri, strpni in spoštljivi medosebni odnosi (odnosi s sodelavci, z 

nadrejenimi in ne nazadnje tudi odnosi do pacientov) so tudi sicer temelj za zagotavljanje 

visoko kakovostnega dela zaposlenih. Ob vedno večjih zahtevah notranjega in zunanjega 

organizacijskega okolja postaja delovna zavzetost zelo pomembna. Pri nekaterih sodelavcih je 

opaziti visoko mero predanosti in energije, pri drugih pa žal nižjo motiviranost za delo, večje 

nezadovoljstvo, večje izražanje stresa in utrujenosti ter posledično manjšo delovno zavzetost.  

Po naši oceni zavzetost zaposlenih v organizaciji ni na želeni ravni, management pa temu 

področju še ne posveča dovolj pozornosti. Želimo si, da bi s pomočjo naše raziskave dosegli 

premik na področju zavzetosti in s tem prispevali k dvigu ravni zavzetosti zaposlenih v 

organizaciji, posledično pa prispevali tudi k dvigu kakovosti, rezultatov in uspešnosti 

organizacije. V nadaljevanju predstavimo metodološko zasnovo naše raziskave. 
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5 RAZISKAVA O ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH 

Upoštevaje predstavljena raziskovalna izhodišča, ki opredeljujejo zavzetost zaposlenih, nas 

zanima, kakšno je stanje na tem področju v ZDL. Zanima nas, kakšna je splošna stopnja 

zavzetosti zaposlenih, kakšne so razlike v stopnji zavzetosti med organizacijskimi enotami, 

dejavnostmi, poklicnimi skupinami, med zaposlenimi glede na stopnjo izobrazbe ter med 

vodji in ostalimi zaposlenimi. Poleg tega nas zanimajo tudi povezave med različnimi 

dejavniki notranjega organizacijskega okolja in zavzetostjo zaposlenih. Ker gre za 

organizacijo z več kot 1500 zaposlenimi, smo odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja 

dobili na osnovi anketnega raziskovanja ter jih primerjali s predstavljenimi raziskovalnimi 

izhodišči. 

V nadaljevanju poglavja najprej predstavimo namen in cilje raziskave. Nato z metodološkega 

vidika, glede na prestavljena teoretična izhodišča in namen naloge, opredelimo raziskovalna 

vprašanja, ki jih uporabimo v empiričnem delu naloge. Pojasnimo sestavo anketnega 

vprašalnika in metodo pridobivanja podatkov. Opredelimo populacijo in vzorec raziskave ter 

potek izvedbe anketiranja. Opišemo konceptualni model ter operacionalizacijo odvisne in 

neodvisnih spremenljivk z navedbo merskih lestvic. V zaključku poglavja predstavimo še 

izbrane metode statistične analize ter opišemo predpostavke in omejitve raziskave.  

5.1 Namen in cilji raziskave 

Temeljno raziskovalno izhodišče predstavlja zaznana suboptimalna raven zavzetosti 

zaposlenih v ZDL, ki smo jo zaznali tudi mi. V preteklosti ni bilo opravljenih veliko raziskav 

o zavzetosti zaposlenih v (primarni) zdravstveni dejavnosti v Sloveniji. Prepoznani so bili 

splošni dejavniki povezani z zavzetostjo zaposlenih in tudi neželene posledice nizke 

zavzetosti, ni pa poznana dejanska raven zavzetosti v izbrani organizaciji, niti ne dejavniki, ki 

bi pojasnili obstoječo raven zavzetosti. Nadalje je raziskava pomembna tudi za vodstvo 

izbrane organizacije, saj je ravno v zavzetosti zaposlenih prepoznan potencial za dvig 

organizacijske učinkovitosti in uspešnosti. 

Namen raziskave je ugotoviti stopnjo zavzetosti zaposlenih v ZDL na ravni organizacije 

(približno 1500 zaposlenih), poslovnih enot (9), dejavnosti (več kot 20), poklicnih skupin (5) 

in glede na stopnjo izobrazbe ter položaj zaposlenih. Poleg tega želimo ugotoviti, kakšne so 

povezave med različnimi dejavniki notranjega organizacijskega okolja (delovno okolje, 

odnosi s sodelavci, odnos z nadrejenim, vodenje organizacije, komunikacija, možnost za 

učenje oz. izpopolnjevanje, možnost za razvoj) in zavzetostjo zaposlenih. Na osnovi 

navedenega želimo odgovoriti na vprašanje, na kakšen način lahko vodstvo spodbuja 

zavzetost zaposlenih, da bi povečalo uspešnost organizacije. Z raziskavo želimo torej 

pomagati vodstvu do izboljšanja zavzetosti zaposlenih v organizaciji, saj je zavzetost lahko 
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pozitivno povezana z organizacijsko klimo med zaposlenimi, spodbuja večjo motiviranost, 

prispeva h boljši kakovosti in rezultatom. 

Cilji raziskave so sledeči: 

 S pomočjo vprašalnika UWES opredeliti raven delovne zavzetosti zaposlenih v izbrani 

organizaciji. 

 S pomočjo dejavnikov notranjega organizacijskega okolja (delovno okolje, odnosi s 

sodelavci, odnos z nadrejenim, vodenje organizacije, komunikacija, možnost za učenje 

oz. izpopolnjevanje, možnost za razvoj) preveriti povezave z zavzetostjo zaposlenih in 

oblikovati priporočila za izboljšanje stanja zavzetosti zaposlenih v proučevani 

organizaciji. 

 Analizirati in primerjati zavzetost zaposlenih med poslovnimi enotami, dejavnostmi, 

poklicnimi skupinami ter prikazati statistično pomembne razlike in soodvisnosti glede na 

izobrazbo in položaj zaposlenih v organizaciji. 

 Zbrati, analizirati in interpretirati pridobljene podatke. 

 Odgovoriti na raziskovalna vprašanja.  

 Na osnovi podkrepljene analize vodstvu proučevane organizacije podati priporočila za 

izboljšanje zavzetosti zaposlenih. 

5.2 Opredelitev raziskovalnega problema in izpeljava raziskovalnih vprašanj 

V tem podpoglavju iz raziskovalnega problema, ki smo ga podrobneje predstavili v 2. in 3. 

poglavju, izpeljemo raziskovalna vprašanja. Te bomo kasneje operacionalizirali oz. izbrali 

ustrezen merski inštrument, ki je že razvit in preverjen. 

Zaposleni so ključni nosilci soustvarjanja organizacije in njene uspešnosti tudi v ZDL. 

Predpostavljamo, da zavzetost zaposlenih v proučevani organizaciji ni na želeni ravni, zato 

ugotavljamo stanje na tem področju. Nadalje preverjamo tudi povezavo med dejavniki 

notranjega organizacijskega okolja (delovno okolje, odnosi s sodelavci, odnosom z 

nadrejenim, vodenjem organizacije, komunikacija, možnost za učenje oz. strokovno 

izpopolnjevanje ter možnost za razvoj) in zavzetostjo zaposlenih. Zanimajo nas tudi razlike v 

stopnji zavzetosti med organizacijskimi enotami, dejavnostmi, poklicnimi skupinami, glede 

na stopnjo izobrazbe ter med vodji in ostalimi zaposlenimi. Na tej osnovi izpeljemo naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kakšna je splošna stopnja zavzetosti v ZDL? 

RV2: Kakšne so povezave med dejavniki notranjega organizacijskega okolja (delovno 

okolje, odnosi s sodelavci, odnos z nadrejenim, vodenje organizacije, komunikacija, 

možnost za učenje oz. izpopolnjevanje, možnost za razvoj) in zavzetostjo zaposlenih. 

RV3: Kakšne so razlike v stopnji zavzetosti med organizacijskimi enotami? 

RV4: Kakšne so razlike v stopnji zavzetosti med dejavnostmi? 

RV5: Kakšne so razlike v stopnji zavzetosti med poklicnimi skupinami? 
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RV6: Kakšne so razlike v stopnji zavzetosti med zaposlenimi glede na stopnjo izobrazbe? 

RV7: Kakšne so razlike v stopnji zavzetosti med vodji in ostalimi zaposlenimi? 

5.3 Zasnova raziskave 

Podatke smo pridobili preko spletne ankete, ki je temeljila na vprašalniku UWES (angl. The 

Utrecht Work Engagement Scale), ki sta ga razvila Schaufeli in Bakker (2003) in vsebuje 17 

trditev. Anketirani so podali oceno pogostosti pojavljanja občutkov na sedem-stopenjski 

lestvici od 0 (nikoli) do 6 (vedno). Zavzetost zaposlenih smo merili s pomočjo treh dimenzij 

delovne zavzetosti, in sicer moči, predanosti in absorpcije.  

Nadalje smo preverjali tudi povezavo med dejavniki notranjega organizacijskega okolja 

(delovnim okoljem, odnosi s sodelavci, odnosom z nadrejenim, vodenjem organizacije, 

komunikacijo, možnostjo za učenje oz. strokovno izpopolnjevanje, možnostjo za razvoj 

zaposlenih) in zavzetostjo zaposlenih. Indikatorje oz. anketna vprašanja za neodvisne 

spremenljivke smo poiskali v drugih obstoječih vprašalnikih in raziskavah.  

5.4 Opredelitev populacije in vzorca 

Bazo oseb relevantnih za anketiranje smo pridobili v kadrovski službi ZDL. K anketiranju 

smo povabili vse zaposlene. Na dan 31. 12. 2017 je bilo v zavodu 1534 zaposlenih, ki delujejo 

v 9-ih organizacijskih enotah, in sicer Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška, Vič-Rudnik, 

Šentvid, Splošna nujna medicinska pomoč, Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega 

zdravstva in Uprava, ki opravlja naloge skupnega pomena za vse organizacijske enote. 

Znotraj posameznih organizacijskih enot deluje več kot 20 različnih dejavnosti, kot npr. 

Zdravstveno varstvo odraslih, Zdravstveno varstvo predšolskih otrok, Zdravstveno varstvo 

otrok in mladine, Zdravstveno varstvo žensk, Zobozdravstveno varstvo odraslih, 

Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine, Rentgenska in ultrazvočna diagnostika, Center za 

bolezni dojk ter nekatere specialistične ambulante, kot npr. za očesne bolezni, za bolezni ušes, 

nosu in grla, za bolezni srca in ožilja, za pljučne bolezni. Navedene dejavnosti opravljajo 

zdravniki (292 zaposlenih) in zobozdravniki (116 zaposlenih), zdravstvena nega (645 

zaposlenih SMS in DMS ter zobozdravstvenih asistentk), zdravstveni delavci in sodelavci 

(235 zaposlenih v Centrih za duševno zdravje, zaposleni v laboratoriju, fizioterapevti, delovni 

terapevti, radiološki inženirji, zobotehniki, farmacevt, sanitarni tehnik ipd.), nezdravstveni 

delavci (104 zaposlenih v administraciji in vzdrževanju, kurirji, hišniki, informatorji ipd.) ter 

vodstvo (14 zaposlenih: direktor, namestnik direktorja, strokovni direktor, predstojniki 

organizacijskih enot in vodje področij). Na dan 31. 12. 2017 je bilo 124 zaposlenih na 

porodniški ali daljši bolniški odsotnosti. 

Anketo smo izvedli v maju 2018, povabila k izpolnitvi ankete pa poslali 1554 zaposlenim. Na 

anketo je v celoti odgovorilo 630 respondentov, le delno je na anketo odgovorilo 96 
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respondentov (skupaj 726). Stopnja odzivnosti je torej 46,7 %. Naš vzorec tako predstavlja 

630 respondentov, ki so v celoti izpolnili vprašalnik. 

5.5 Opis poteka anketiranja 

Za izvedbo ankete smo predhodno pridobili soglasje in podporo vodstva. Anketo smo izvajali 

v obdobju od 8. 5. 2018 do vključno 18. 5. 2018. 

Povabilo k sodelovanju v anketi o zavzetosti zaposlenih (priloga 1), z dostopom do spletnega 

vprašalnika (priloga 2) objavljenega na spletni strani http://www.zd-lj.si/ankete/ v aplikaciji 

LimeSurvey, smo posredovali z elektronsko pošto vsem zaposlenim v ZDL. Predvideni čas 

reševanja je bil 5 minut. V povabilu smo pojasnili, da prvi sklop obsega 17 trditev, ki 

temeljijo na akademsko uveljavljenem vprašalniku o zavzetosti zaposlenih UWES, da drugi 

sklop zajema 7 trditev o dejavnikih, ki so povezani z zavzetostjo zaposlenih in da ima tretji 

sklop 5 demografskih vprašanj. Pojasnili smo tudi zagotovljeno anonimnost.  

V obdobju izvajanja anketiranja smo zaposlenim dne 15. 5. 2018, ki do tistega trenutka niso 

izpolnili ankete, ali pa so jo izpolnili le delno, poslali opomnik (priloga 3), s katerim smo jih 

spomnili, da je anketa še vedno na voljo za izpolnjevanje. 

5.6 Operacionalizacija 

Ocenjevalna lestvica UWES je v akademskih raziskavah najpogosteje uporabljen inštrument 

za merjenje zavzetosti zaposlenih. Raziskovalno podjetje Gallup je sicer razvilo vprašalnik 

imenovan Q12, ki se tudi pogosto uporablja, vendar pa ta vprašalnik ne meri zavzetosti 

neposredno, kot vprašalnik UWES, saj meri dejavnike, ki bi lahko vodili k zavzetosti 

zaposlenih. Zaradi tega se Gallupov vprašalnik Q12 v akademskih raziskavah pogosto ne 

uporablja (Milam 2012, 87).  

Za merjenje zavzetosti zaposlenih smo zato uporabili samoocenitveni vprašalnik delovne 

zavzetosti (Utrecht Work Engagement Scale - UWES), ki ga sestavlja 17 elementov oz. 

trditev, merjeno s 7-stopenjsko Likertovo lestvico. Vsak udeleženec je navedel kako pogosti 

so občutki o njegovem delu, ocenjeno na lestvici od 0 (nikoli) do 6 (vedno) (Preglednica 2). 

  

http://www.zd-lj.si/ankete/
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Preglednica 2: Pogostost občutkov pri delu 

Lestvica Pogostost občutkov 

0 nikoli nikoli 

1 skoraj nikoli nekajkrat letno ali manj 

2 redko enkrat na mesec ali manj 

3 včasih nekajkrat na mesec 

4 pogosto enkrat na teden 

5 zelo pogosto nekajkrat na teden 

6 vedno vsak dan 

Vprašalnik meri tri dimenzije delovne zavzetosti: moč (6 elementov), ki odraža energijo, 

vzdržljivost in pripravljenost vložiti dodaten napor pri delu; predanost (5 elementov), ki 

odseva občutke navdiha, ponosa, izziva, identifikacije z delom in občutek, da je tisto, kar 

nekdo dela, pomembno ter absorpcijo (6 elementov), ki ocenjuje sposobnost globoke 

koncentracije in zatopljenosti v delovne naloge (Schaufeli, Bakker in Salanova 2006, 702). 

Notranja veljavnost po posameznih dimenzijah (moč: α = .83, predanost: α = .92, absorpcija: 

α = .82) in na celotnem vprašalniku (α = .93) je zelo dobra (Schaufeli in Bakker 2004b, 14). 

Običajne vrednosti Cronbach alfe
1
 se gibljejo med .80 in .90 (Schaufeli, Bakker in Salanova 

2006, 703).  

Rezultati ocenjevalne lestvice UWES so razdeljeni v 5 kategorij, in sicer zelo nizka, nizka, 

povprečna, visoka in zelo visoka stopnja delovne zavzetosti. Na osnovi smernic oblikovalcev 

vprašalnika (Schaufeli in Bakker 2004b) se rezultati pod 3,07 štejejo za nizko, rezultati nad 

4,66 pa za visoko stopnjo delovne zavzetosti. Kljub temu, da smo za meritev delovne 

zavzetosti zaposlenih uporabili vprašalnik UWES-17, smo predvsem zaradi primerjav z 

drugimi raziskavami, kjer je bila večinoma uporabljena 3-stopenjska skala, pri interpretaciji 

izkazane ravni delovne zavzetosti uporabili Gallupovo opredelitev, in sicer zavzeti, nezavzeti 

in aktivno nezavzeti (Gallup 2013, 17). Torej rezultati s povprečno vrednostjo nad 4,67 

(visoka in zelo visoka stopnja) predstavljajo zavzete zaposlene, rezultati med 3,07 in 4,66 

(povprečna stopnja) nezavzete, rezultati pod 3,07 (zelo nizka in nizka stopnja delovne 

zavzetosti) pa aktivno nezavzete (Preglednica 3).  

Preglednica 3: Ravni delovne zavzetosti 

Povprečna vrednost po UWES Ravni po UWES Ravni po Gallupu 

<1,93 zelo nizka 
aktivno nezavzeti 

1,94−3,06 nizka 

3,07−4,66 povprečna nezavzeti 

4,67−5,53 visoka 
zavzeti 

>5,54 zelo visoka 

                                                 
1
 Vrednosti Cronbach alfe med 0.7 ≤ α < 0.9 kažejo dobro zanesljivost, vrednosti α ≥ 0.9 pa odlično 

zanesljivost vprašalnika (Field 2009, 675). 
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Moč (angl. vigor) se ocenjuje z naslednjimi šestimi elementi, ki se nanašajo na visoko raven 

energije in odpornosti, pripravljenosti vlaganja dodatnega napora, ne da bi se pri tem 

zaposleni zlahka utrudil in vztrajnosti pred težavami (Schaufeli in Bakker 2004b, 5): 

 Pri svojem delu sem napolnjen z energijo 

 Pri svojem delu se počutim močnega in zavzetega. 

 Ko se zjutraj zbudim, se veselim svojega dela. 

 Ko delam, se lahko svojemu delu zelo dolgo posvetim. 

 Pri svojem delu sem psihično zelo odporen.  

 Pri svojem delu vedno vztrajam, tudi takrat, ko se stvari ne odvijajo najbolje. 

Tisti, ki dosežejo dober rezultat, imajo pri delu veliko energije, odpornosti in vzdržljivosti, 

medtem ko imajo tisti s slabšim rezultatom manj energije, odpornosti in vzdržljivosti pri 

svojem delu. 

Predanost (angl. dedication) se ocenjuje z naslednjimi petimi elementi, ki se nanašajo na 

občutek pomena, navdušenja, ponosa, navdiha pri opravljanju dela, pri tem pa jim delo 

predstavlja izziv: 

 Moje delo je koristno in smiselno. 

 Nad svojim delom sem navdušen. 

 Moje delo me navdihuje. 

 Ponosen sem na svoje delo. 

 Delo mi predstavlja izziv. 

Tisti z visoko stopnjo predanosti, se močno identificirajo s svojim delom, ker ga doživljajo 

kot pomembnega, navdihujočega in zahtevnega. Poleg tega običajno navdušeno in ponosno 

govorijo o svojem delu. Tisti z nizko stopnjo se ne poistovetijo s svojim delom in ga ne 

doživljajo kot smiselnega, navdihujočega ali kot izziv. Poleg tega se ne počutijo niti 

navdušeni niti ponosni na svoje delo.  

Absorpcija oz. delovna vnema (angl. absorption) se meri z naslednjimi šestimi elementi, ki se 

nanašajo na popolno in srečno zatopljenost v delo in težave pri odtegnitvi sebe od dela, tako 

da čas hitro mineva, pri tem pa pozabijo na vse okrog sebe: 

 Medtem ko delam čas hitro mineva. 

 Ko delam, pozabim na vse ostalo. 

 Srečen sem, ko delam intenzivno. 

 Moje delo me posrka vase. 

 Svojemu delu sem popolnoma predan. 

 Težko se ločim od svojega dela. 

Tisti z visoko stopnjo absorpcije čutijo, da so običajno srečni pri svojem delu, čutijo 

se zatopljeni v svojem delo in imajo težave ločiti se od dela, ker jih delo posrka vase. 
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Posledično odmislijo vse drugo, pri tem pa čas hitro mineva. Tisti, ki imajo nizko stopnjo 

absorpcije, se ne počutijo obremenjeni ali potopljeni v svoje delo, nimajo težav z ločitvijo od 

dela, niti ne odmislijo vsega okoli njih, vključno s časom. 

Poleg delovne zavzetosti smo preverjali tudi povezavo med dejavniki notranjega 

organizacijskega okolja, tj. delovnim okoljem, odnosi s sodelavci, odnosom z nadrejenim, 

vodenjem organizacije, komunikacijo, možnostjo za učenje oz. izpopolnjevanje, možnostjo za 

razvoj in zavzetostjo zaposlenih. Indikatorje oz. anketna vprašanja smo identificirali na osnovi 

obstoječih vprašalnikov in pregleda literature na tem področju. Na vprašanja o notranjem 

organizacijskem okolju so respondenti odgovarjali na 5-stopenjski Likertovi lestvici, pri 

čemer je pomenilo: 0 - sploh se ne strinjam, 1 - se ne strinjam, 2 - se strinjam, 3 - zelo se 

strinjam in 4 - popolnoma se strinjam. Preglednica 4 prikazuje dejavnike notranjega 

organizacijskega okolja. 

Preglednica 4: Dejavniki notranjega organizacijskega okolja 

Dejavniki Trditev 

Delovno okolje Fizično okolje zagotavlja vse, kar potrebujem, da dobro opravim svoje delo. 

Odnosi s sodelavci S sodelavci sem v dobrih odnosih. 

Odnos z nadrejenim Z nadrejenim imam dober odnos. 

Vodenje organizacije Vodenje organizacije ocenjujem kot dobro. 

Komunikacija Imam vse informacije, ki jih potrebujem za kakovostno opravljanje dela. 

Možnost za učenje V organizaciji imam dovolj možnosti za strokovno izpopolnjevanje. 

Možnost za razvoj Organizacija omogoča osebni razvoj. 

Skladno z namenom naše raziskave smo vprašalniku dodali vprašanja za zajem demografskih 

podatkov. Anketirane smo tako dodatno vprašali po: 

 organizacijski enoti ZDL: Glede na to, da v okviru ZDL deluje 9 organizacijskih enot na 

različnih lokacijah (večina enot niti ni tako majhnih po številu zaposlenih v primerjavi z 

vsemi 59-imi v Sloveniji), nas je zanimalo, kakšne so razlike v stopnji zavzetosti med 

posameznimi enotami. 

 dejavnosti, v kateri je respondent zaposlen: Zanimale so nas tudi razlike v stopnji 

zavzetosti med posameznimi dejavnostmi, v vprašalniku smo jih navedli 29. 

 poklicni skupini: Zanimale so nas tudi razlike v stopnji zavzetosti med poklicnimi 

skupinami. Respondente smo razdelili v 5 skupin, in sicer zdravniki in zobozdravniki, 

zdravstvena nega, zdravstveni delavci in sodelavci, nezdravstveni delavci in vodstvo. 

 doseženi stopnji izobrazbe: Prav tako so nas zanimale razlike po različnih stopnjah 

izobrazbe, od poklicne do doktorata znanosti (7 skupin). 

 položaju v organizaciji: Zanimalo nas je, ali opravlja delo vodje ali ne, na osnovi tega pa 

razlike v stopnji zavzetosti med vodji in ostalimi, ki vodstvenega dela ne opravljajo. 
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5.7 Metode statistične analize podatkov 

Na osnovi vprašalnika zbrane podatke smo najprej izvozili v Excel datoteko, kjer smo opravili 

kontrolo podatkov in jih nato pripravili za uvoz v aplikacijo za statistično obdelavo podatkov 

SPSS, s pomočjo katere smo opravili vse analize in obdelave podatkov. 

Po pregledu zbranih podatkov smo naredili osnovno univariatno analizo skozi frekvenčne 

porazdelitve in opisne statistike. Notranjo veljavnost vprašalnika UWES smo preverili s 

pomočjo testa Cronbach alfa. S pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije smo preverili 

povezanosti med dejavniki notranjega organizacijskega okolja in zavzetostjo zaposlenih. Z 

bivariatno analizo smo skozi enosmerno analizo variance (One Way Anova) preverili, ali 

obstajajo statistično značilne razlike med aritmetičnimi sredinami naših podvzorcev, ki so 

opredeljeni glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. Za ugotavljanje statističnih razlik 

smo dodatno uporabili tudi Lavenov test za homogenost varianc, neparametrični Welchev test 

in Games-Howellov test. Pri analizi zavzetosti glede na položaj v organizaciji pa smo 

uporabili t-test za neodvisna vzorca (vodja, ni vodja). 

V zadnjem koraku smo pridobljene statistične rezultate vsebinsko interpretirali in podali 

odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Na osnovi pridobljenih empiričnih izsledkov, 

teoretičnih izhodišč in empiričnih spoznanj drugih sorodnih raziskav, smo izoblikovali 

priporočila za vodstvo organizacije.  

5.8 Predpostavke in omejitve 

Temeljno raziskovalno izhodišče predstavlja zaznana suboptimalna raven zavzetosti 

zaposlenih v izbrani organizaciji. Populacija, vključena v raziskavo je relativno velika, zato 

smo pričakovali zadostno število izpolnjenih vprašalnikov za reprezentativnost rezultatov za 

organizacijo. Predpostavljamo tudi, da so respondenti na vprašalnik odgovarjali odkrito in 

iskreno. 

Raziskovalno omejitev predstavlja predvsem dejstvo, da so respondenti ocenjevali sami sebe, 

zato obstaja možnost, da so odgovarjali subjektivno.  

Omejili smo se zgolj na eno organizacijo v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni 

zdravstvenega varstva v Sloveniji, ki deluje na območju Ljubljane. Rezultati raziskave so tako 

odraz stanja v eni organizaciji, zato jih ni mogoče posplošiti.  

V naslednjem poglavju predstavimo analizo zbranih podatkov, odgovore na raziskovalna 

vprašanja in ključne izsledke raziskave. 
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6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE, ODGOVORI 

NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN KLJUČNE UGOTOVITVE 

V tem poglavju predstavimo rezultate, ki smo jih dobili z empirično raziskavo, s katero smo 

analizirali zavzetost zaposlenih v ZDL. Najprej predstavimo notranjo veljavnost vprašalnika 

in demografske značilnosti vzorca. Nadaljujemo z analizo in interpretacijo dobljenih 

rezultatov posameznega raziskovalnega vprašanja, na katera podamo tudi odgovore in ključne 

ugotovitve raziskave. Nekatere ugotovitve v zaključku posameznega podpoglavja primerjamo 

z izsledki drugih raziskav. 

6.1 Notranja veljavnost vprašalnika 

Test Cronbach alfa kaže, da je notranja veljavnost na celotnem vprašalniku (17 trditev), ki 

ocenjuje stopnjo delovne zavzetosti, odlična (α = .951) in se ne zviša pri nobeni izločitvi 

trditve (priloga 4). Notranja veljavnost lestvice UWES je dobra tudi pri posameznih 

dimenzijah delovne zavzetosti, kot prikazuje Preglednica 5. Najmočnejša je na področju 

predanosti, ki odseva občutke navdiha, ponosa, izziva, identifikacije z delom in občutek, da je 

tisto, kar nekdo dela, pomembno, nato na področju moči, ki odraža energijo, vzdržljivost in 

pripravljenost vložiti dodaten napor pri delu, nazadnje pa na področju absorpcije, ki ocenjuje 

sposobnost globoke koncentracije in zatopljenosti v delovne naloge.  

Preglednica 5: Vrednosti Cronbach alfe po dimenzijah delovne zavzetosti 

Dimenzije delovne zavzetosti Cronbach alfa 

moč 0,877 

predanost 0,903 

absorpcija 0,841 

6.2 Demografske značilnosti vzorca 

Skladno s podatki kadrovske službe ZDL, je bila anketa poslana 1554 zaposlenim. Na anketo 

je v celoti odgovorilo 630 respondentov, kar predstavlja 40,5 % vseh zaposlenih. Primerjava 

strukture vzorca s kadrovsko strukturo zaposlenih kaže, da vzorec ustrezno odraža kadrovsko 

strukturo populacije (Preglednica 6): 

 Največ respondentov je bilo iz OE Moste-Polje (21 %), OE Center (20 %) in OE Vič-

Rudnik (19 %). 

 Dejavnosti smo glede na število sodelujočih v naši raziskavi združili v 6 dejavnosti, saj je 

bilo iz nekaterih dejavnosti le manjše število respondentov. Dejavnost 

Zobozdravstvenega varstva zajema tako Zobozdravstveno varstvo odraslih (42 

respondentov) kot tudi Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine (47). Dejavnost ZV 

otrok zajema ZV predšolskih otrok (32) in ZV šolskih otrok in mladine (21). 
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Specialistične in ostale dejavnosti predstavljajo vse ostale dejavnosti: Fizioterapija (27), 

Rentgenska diagnostika (25), Ultrazvočna diagnostika (2), Razvojna ambulanta (11), 

Laboratorijska diagnostika (23), Center za bolezni dojk (1), Zdravstvenovzgojni center 

(16), Center za duševno zdravje (14), Center za preprečevanje odvisnosti od 

prepovedanih drog (6), Center medicine dela, prometa in športa (27), Zobotehnični 

laboratorij (10), Specialistična ambulanta za bolezni srca in ožilja (2), Specialistična 

ambulanta za čeljustno ortopedijo (ortodont) (5), Specialistična ambulanta za očesne 

bolezni (7), Specialistična ambulanta za bolezni ušes, nosu in grla (2), Specialistična 

ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo (pedontolog) (2), Specialistična 

ambulanta za pljučne bolezni (2), Ambulanta za sladkorno bolezen (6), Specialistična 

ambulanta za zobno protetiko (1) in ostale dejavnosti (83). Največ respondentov je bilo iz 

Specialističnih in ostalih dejavnosti (43 %), iz ZV odraslih (22 %) in Zobozdravstvenega 

varstva (14 %). 

 Med respondenti je bilo največ, skoraj polovica (46 %) zaposlenih v zdravstveni negi oz. 

medicinskih sester (SMS, DMS in zobozdravstvenih asistentk). Četrtina (25 %) 

respondentov je bila zdravnikov in zobozdravnikov. Ostalih zdravstvenih in 

nezdravstvenih delavcev je bilo manj. 

 Največ respondentov je imelo dodiplomsko izobrazbo (37 %), sledijo tisti s srednješolsko 

(28 %) in  podiplomsko izobrazbo (20 %), vseh ostalih je bilo manj.  

 Večina izmed 630 respondentov ni bila vodstveni kader (n=531; 84 %), respondentov 

vodij je bilo 99 (16 %), kar predstavlja 62 % vseh vodij v ZDL. 

Preglednica 6: Struktura populacije in vzorca po demografskih značilnostih 

 

Populacija 

N=1554 

Vzorec 

n=630 

Delež populacije 

v odstotkih 

Delež vzorca 

v odstotkih 

OE     

Moste-Polje 219 134 14 21 

Center 284 123 18 20 

Vič-Rudnik 341 117 22 19 

Šiška 239 84 15 13 

Bežigrad 266 77 17 12 

Uprava 78 41 5 7 

Šentvid 52 28 3 4 

SNMP 62 20 4 3 

IRROZ 13 6 1 1 

Dejavnosti         

Specialistične in ostale dejavnosti 686 272 44 43 

Zdravstveno varstvo odraslih 328 140 21 22 

Zobozdravstveno varstvo 207 89 13 14 

Patronažno varstvo in nega na domu 117 62 8 10 

Zdravstveno varstvo otrok 180 53 12 8 

Zdravstveno varstvo žensk 36 14 2 2 



 

 

43 

 

Populacija 

N=1554 

Vzorec 

n=630 

Delež populacije 

v odstotkih 

Delež vzorca 

v odstotkih 

Poklicne skupine         

zdravstvena nega 702 290 45 46 

zdravniki in zobozdravniki 452 160 29 25 

zdravstveni delavci ali sodelavci 262 104 17 17 

nezdravstveni delavci 124 64 8 10 

vodstvo 14 12 1 2 

Izobrazba         

dodiplomska 407 233 26 37 

srednješolska 579 177 37 28 

podiplomska 420 126 27 20 

višješolska 73 57 5 9 

magisterij znanosti 36 17 2 3 

poklicna 25 16 2 3 

doktorat znanosti 14 4 1 1 

Položaj v organizaciji         

ne vodja 1395 531 90 84 

vodja 159 99 10 16 

6.3 Odgovori na raziskovalna vprašanja in ključne ugotovitve 

S pomočjo teoretičnih spoznanj in poznavanje situacije v izbrani organizaciji smo postavili 7 

raziskovalnih vprašanj. Z izvedbo raziskave smo pridobili podatke, ki smo jih uporabili v 

statističnih testih za preverjanje v metodološkem delu postavljenih raziskovalnih vprašanj. V 

nadaljevanju podajamo analizo in interpretacijo dobljenih rezultatov, odgovorimo na 

raziskovalna vprašanja in podamo ključne ugotovitve raziskave. 

6.3.1 Splošna stopnja delovne zavzetosti  

Splošna stopnja delovne zavzetosti zaposlenih v ZDL je na zgornji meji povprečne, torej so 

zaposleni v povprečju visoko povprečno zavzeti. Zavzetih je 56,8 %, nezavzetih 36,7 % in 6,5 

% aktivno nezavzetih. Zaposleni v ZDL so veliko bolj zavzeti, kot je bilo ugotovljeno v vseh 

tujih raziskavah v zdravstvu, prav tako pa tudi veliko bolj od ugotovitev v Gallupovi 

raziskavi. V primerjavi z večino slovenskih raziskav o zavzetosti na področju zdravstva, je 

zavzetost zaposlenih v ZDL tudi na precej višji ravni. V nadaljevanju predstavimo analizo in 

interpretacijo rezultatov o splošni stopnji delovne zavzetosti ter podamo odgovor na 

raziskovalno vprašanje s ključnimi ugotovitvami. 

Glede na prikazano lestvico delovne zavzetosti v Preglednica 7, ki prikazuje norme rezultatov 

za UWES-17 po stopnjah delovne zavzetosti in prikazano povprečno oceno delovne 

zavzetosti (Preglednica 8), kaže, da je na našem vzorcu v ZDL povprečna ocena delovne 
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zavzetosti zaposlenih na zgornji meji povprečne (�̅�=4,65). Povprečne ocene delovne 

zavzetosti po posameznih dimenzijah kažejo, da je po dimenziji moči ocena delovne 

zavzetosti prav tako povprečna (�̅�=4,56), enako tudi po dimenziji predanosti, torej povprečna 

(�̅�=4,82) in po dimenziji absorpcije visoka (�̅�=4,60). Iz Preglednica 9 je razvidno, da ima 56,8 

% zaposlenih v ZDL zelo visoko (15,7 %) ali visoko (41,1 %) stopnjo delovne zavzetosti, 

36,7 % povprečno in 6,5 % zaposlenih nizko (5,4 %) ali zelo nizko (1,1) stopnjo delovne 

zavzetosti.  

Preglednica 7: Norme rezultatov za UWES-17 po stopnjah delovne zavzetosti 

Stopnja Moč Predanost Absorpcija Zavzetost 

zelo nizka <2,17 <1,60 <1,60 <1,93 

nizka 2,18–3,20 1,61–3,00 1,61–2,75 1,94–3,06 

povprečna 3,21–4,80 3,01–4,90 2,76–4,40 3,07–4,66 

visoka 4,81−5,60 4,91–5,79 4,41–5,35 4,67–5,53 

zelo visoka >5,61 >5,80 >5,36 >5,54 

Vir: Schaufeli in Bakker 2004b, 37. 

Preglednica 8: Povprečna ocena delovne zavzetosti 

 
Moč Predanost Absorpcija Zavzetost 

n 630 630 630 630 

povprečje 4,56 4,82 4,60 4,65 

stopnja  povprečna povprečna visoka povprečna 

standardni odklon 1,002 1,015 0,99 0,95 

Preglednica 9: Delež zaposlenih po stopnjah delovne zavzetosti 

    Zelo nizka Nizka Povprečna Visoka Zelo visoka Skupaj 

ZDL 
n 7 34 231 259 99 630 

% 1,1 5,4 36,7 41,1 15,7 100 

Naj ponovno spomnimo, da izmerjene ravni delovne zavzetosti, zaradi primerljivosti z 

drugimi raziskavami, interpretiramo skladno z Gallupovo opredelitvijo, kot smo navedli v 

podpoglavju 5.6 in Preglednica 3. Torej lahko ugotovimo, da je v ZDL 56,8 % zavzetih, 36,7 

nezavzetih in 6,5 % aktivno nezavzetih (Slika 2). 

 

Slika 2: Delež zaposlenih po ravneh delovne zavzetosti 
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Pokazalo se je, da so zaposleni v največjem odstotku zavzeti vedno (43,8 %), sledijo jim tisti, 

ki so zavzeti zelo pogosto (35,2 %). Moč v največjem odstotku občutijo zalo pogosto (42,4 

%) oz. pogosto (34,8 %), enako tudi absorpcijo, zelo pogosto (43,3 %) ali vsaj pogosto (34,9 

%), medtem ko predanost večinoma občutijo vedno (58,3 %) (Preglednica 10). 

Preglednica 10: Delež pogostosti pojavljanja občutkov 

Pojav občutka 
Moč Predanost Absorpcija Delovna zavzetost 

n Odstotki n Odstotki n Odstotki n Odstotki 

skoraj nikoli 3 0,5 1 0,2 3 0,5 1 0,2 

redko 7 1,1 7 1,1 6 1 7 1,1 

včasih 34 5,4 26 4,1 29 4,6 28 4,4 

pogosto 100 15,9 70 11,1 99 15,7 96 15,2 

zelo pogosto 219 34,8 159 25,2 220 34,9 222 35,2 

vedno 267 42,4 367 58,3 273 43,3 276 43,8 

Skupaj 630 100 630 100 630 100 630 100 

Skladno z ocenjevalno lestvico UWES smo z raziskavo ugotovili, da je splošna stopnja 

delovne zavzetosti zaposlenih v ZDL na zgornji meji povprečne in tako odgovorili na 

raziskovalno vprašanje RV1, kjer nas je zanimalo, kakšna je splošna stopnja zavzetosti v ZDL. 

Delež zelo visoko zavzetih na celotnem opazovanem vzorcu (n=630) je znašal 15,7 %, visoko 

zavzetih, delež zavzetih pa 41,1 %, kar pomeni, da je 56,8 % zaposlenih zavzetih za delo. 

Delež nezavzetih s povprečno stopnjo delovne zavzetosti je 36,7 %. Delež aktivne 

nezavzetosti znaša 6,5 % (1,1 % z zelo nizko in 5,4 % z nizko stopnjo delovne zavzetosti). 

Razmerje med zavzetimi in ostalimi zaposlenimi je 1,3:1, razmerje med zavzetimi in aktivno 

nezavzetimi pa 8,7:1. 

Ugotovimo lahko, da so zaposleni v ZDL v povprečju visoko povprečno zavzeti oz. da je 56,8 

% zavzetih, 36,7 % nezavzetih in 6,5 % aktivno nezavzetih, kar pomeni, da so zaposleni v 

ZDL bolj zavzeti v primerjavi z izsledki drugih raziskav. V primerjavi s slovenskim 

povprečjem iz Gallupove raziskave (2013, 91), kjer je bilo 15 % zavzetih, 70 % nezavzetih in 

16 % aktivno nezavzetih, lahko trdimo, da je v proučevani organizaciji »razmerje moči« 

veliko boljše. V primerjavi z drugimi raziskavami na področju zdravstva, so rezultati prav 

tako boljši (Preglednica 11). Gallup (2013) je identificiral 33 % zavzetih zdravstvenih 

delavcev, 52 % nezavzetih in 15 % aktivno nezavzetih, Towers Watson (Caldwell 2011) 34 % 

visoko zavzetih, 42 % delno zavzetih, 24 % pa delno ali popolnoma nezavzetih. V Kanadi so 

ugotovili, da je 29 % v visoki kategoriji zavzetosti, 39 % v srednji in 33 % v nizki kategoriji 

zavzetosti (Lowe 2012, 33). Raziskava v Indiji je pokazala 11 % visoko zavzetih zaposlenih, 

v naši raziskavi je takih 15,7 %. Med respondenti v tej raziskavi ni bilo nobenega aktivno 

nezavzetega (Swaminathan, Keerthi in Ananth 2016, 6). V primerjavi s slovenskimi 

raziskavami je stanje v ZDL boljše kot v OE Patronažno varstvo ZD Maribor (Horvat 2017) 

ali v KOVNINT (Milojevič 2018) ter nekoliko slabše kot v ZZV Novo mesto. Ugotovljena 
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splošna stopnja zavzetosti zaposlenih v ZDL je na zgornji meji povprečne, kar je primerljivo 

tudi z ugotovitvami raziskave v UKC Ljubljana, kjer je bila ugotovljena povprečna stopnja 

zavzetosti (Dema 2014, 55).  

Preglednica 11: Primerjava ravni zavzetosti zaposlenih z drugimi raziskavami  

Raziskava Zavzeti Nezavzeti 
Aktivno 

nezavzeti 

Razmerje 

zavzeti : 

aktivno 

nezavzeti 

Svetovno povprečje Gallup (2013) 13 63 24 0,5:1 

Slovensko povprečje Gallup (2013) 15 70 16 0,9:1 

Področje zdravstva v tujini 

   

 

Gallup (2013) 33 52 15 2,2:1 

Towers Watson (Caldwell 2011) 34 42 24 1,4:1 

Kanada (Lowe 2012) 29 39 33 0,9:1 

Indija (Swaminathan, Keerthi in Ananth 2016) 11 ni podatka 0  

Področje zdravstva v Sloveniji 

   

 

ZDL (2018) 57 37 7 8,7:1 

OE Patronažno varstvo ZD Maribor (Horvat 2017) 44 54 2 22:1 

KOVNINT (Milojevič 2018) 35 51 14 2,5:1 

ZZV Novo mesto (Fink, Bauer in Bošković 2012) 72 24 4 20:1 

6.3.2 Dejavniki notranjega organizacijskega okolja 

Delovna zavzetost je srednje močno pozitivno povezana z dejavniki notranjega 

organizacijskega okolja, saj vsak dejavnik vsaj zmerno pozitivno spodbuja zavzetost 

zaposlenih. ZDL torej zaposlenim omogoča delovno okolje, v katerem imajo vse potrebno, da 

dobro opravijo svoje delo. Sodelavci se med seboj zelo dobro razumejo, prav tako imajo zelo 

dobre odnose z nadrejenimi. Dobro je tudi vodenje organizacije in komunikacija, s katero 

zaposleni pridobijo vse informacije, da kakovostno opravijo delo. Zaposleni imajo v ZDL 

dovolj možnosti za učenje oz. strokovno izpopolnjevanje, organizacija pa jim omogoča tudi 

osebni razvoj.  

Na vprašanja o notranjem organizacijskem okolju so respondenti odgovarjali na lestvici od 0 

do 4, kjer je pomenilo: 0 - sploh se ne strinjam, 1 - se ne strinjam, 2 - se strinjam, 3 - zelo se 

strinjam in 4 - popolnoma se strinjam.  

Zaposleni na splošno menijo, da jim fizično okolje zagotavlja vse, kar potrebujejo, da 

kakovostno opravijo svoje delo (�̅�=2,21) in da jim organizacija omogoča osebni razvoj 

(�̅�=2,34). Bolj specifično se zelo strinjajo, da so s sodelavci v dobrih odnosih (�̅�=3,06); da 

imajo z nadrejenimi dober odnos (�̅�=3,02); da ocenjujejo vodenje organizacije kot dobro 

(�̅�=2,52); da imajo vse informacije, ki jih potrebujejo za kakovostno opravljanje dela 
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(�̅�=2,52) ter da imajo v organizaciji dovolj možnosti za učenje oz. strokovno izpopolnjevanje 

(�̅�=2,55) (Preglednica 12).  

Preglednica 12: Povprečne ocene dejavnikov notranjega organizacijskega okolja 

 Delovno 

okolje 

Odnos s 

sodelavci 

Odnos z 

nadrejenim 

Vodenje 

organizacije 
Komunikacija 

Možnost 

za učenje 

Možnost 

za razvoj 

n 630 630 630 630 630 630 630 

Povprečje 2,21 3,06 3,02 2,52 2,52 2,55 2,34 

Mediana 2 3 3 2 2 2 2 

Standardni 

odklon 
1,060 0,881 0,967 1,003 0,948 1,071 1,077 

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 

Maksimum 4 4 4 4 4 4 4 

Na Slika 3 vidimo, da se respondenti večinoma z vsemi trditvami strinjajo. Najbolj se strinjajo 

o tem, da imajo s sodelavci (97,4 %) in nadrejenimi (95,0 %) dobre odnose. Najmanj se 

strinjajo s tem, da fizično okolje zagotavlja vse, kar potrebujejo, da kakovostno opravijo svoje 

delo (74,3 %).  

 

Slika 3: Odstotki strinjanja s trditvami o notranjem organizacijskem okolju 

Preglednica 13 kaže, da je delovna zavzetost srednje močno pozitivno povezana z dejavniki 

notranjega organizacijskega okolja.   
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Preglednica 13: Pearsonov koeficient korelacije med dejavniki notranjega 

organizacijskega okolja in delovno zavzetostjo 

Dejavnik  Pearsonov koeficient 

delovno okolje ,462* 

odnos s sodelavci ,453* 

odnos z nadrejenim ,496* 

vodenje organizacije ,511* 

komunikacija ,522* 

možnost za učenje ,438* 

možnost za razvoj ,502* 
n=630, *Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

Na raziskovalno vprašanje RV2 o tem, kakšne so povezave med dejavniki notranjega 

organizacijskega okolja (delovno okolje, odnosi s sodelavci, odnos z nadrejenim, vodenje 

organizacije, komunikacija, možnost za učenje, možnost za razvoj) in zavzetostjo zaposlenih, 

lahko odgovorimo, da je delovna zavzetost srednje močno oz. zmerno pozitivno povezana z 

dejavniki. Korelacije med posameznimi dejavniki so zelo podobne, vsak dejavnik notranjega 

organizacijskega okolja zmerno pozitivno korelira oz. spodbuja zavzetost zaposlenih, kar 

pomeni, da je prisotne kar nekaj variabilnosti. Nekdo je lahko zadovoljen s komunikacijo, ni 

pa npr. z možnostjo za učenje. Drugi je zadovoljen z možnostjo za učenje, ne pa z odnosom 

do sodelavcev. Podroben pregled je pokazal, da imamo eno osebo, ki je v celoti nezadovoljna 

z vsemi dejavniki in 37 popolnoma zadovoljnih oseb.  

Organizacija zaposlenim omogoča delovno okolje, v katerem imajo vse potrebno, da dobro 

opravijo svoje delo. Sodelavci se med seboj zelo dobro razumejo, prav tako imajo zelo dobre 

odnose z nadrejenimi. Vodenje organizacije in komunikacija, s katero zaposleni pridobijo vse 

informacije, da kakovostno opravijo delo, zaposleni ocenjujejo kot dobro. V organizaciji 

imajo tudi dovolj možnosti za učenje oz. strokovno izpopolnjevanje, organizacija pa jim 

omogoča tudi osebni razvoj.  

ZDL je ena uspešnejših zdravstvenih organizacij primarne ravni zdravstvenega varstva v 

Sloveniji, ki svojim zaposlenim nudi dobre pogoje za delo. Veliko vlaga v izpopolnjevanja 

zaposlenih za izboljšanje odnosov in ustrezne komunikacije preko širjenja mediacijskih 

veščin, z raznimi delavnicami medosebne komunikacije in tednov kakovosti, zato ni 

presenetljivo, da so zaposleni zelo zadovoljni z medsebojnimi odnosi in z odnosi z 

nadrejenimi. Prav tako nudi zaposlenim veliko možnosti za učenje oz. strokovno 

izpopolnjevanje preko osebnih planov izobraževanja (izobraževanja doma in v tujini, tudi z 

internimi izobraževanji), posledično pa tudi za osebni razvoj.  
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6.3.3 Delovna zavzetost po organizacijskih enotah 

Visoko stopnjo delovne zavzetosti imajo tri OE, ostalih šest ima povprečno stopnjo delovne 

zavzetosti. Največ zavzetih zaposlenih je v OE IRROZ, Moste-Polje, Šentvid in Bežigrad, 

nezavzetih v OE Šiška, Uprava in Vič-Rudnik, aktivno nezavzetih pa v OE SNMP in Šiška. 

Statistično značilnih razlik med posameznimi OE v stopnji zavzetosti ni. 

Analiza variance je pokazala, da med OE glede delovne zavzetosti ni statistično pomembnih 

razlik (F(8, 621)=1,807; p=0,073). V povprečju so najbolj zavzeti v OE IRROZ (�̅�=5,11) in v 

OE Moste-Polje (�̅�=4,86), najmanj v OE Šiška (�̅�=4,44) (Preglednica 14). Glede na 

ocenjevalno lestvico delovne zavzetosti (Preglednica 7) imajo v povprečju visoko stopnjo 

delovne zavzetosti v OE IRROZ, Moste-Polje in Bežigrad, v vseh ostalih OE pa povprečno 

stopnjo. 

Preglednica 14: Povprečne ocene delovne zavzetosti po OE 

OE n Povprečje Stopnja Standardni odklon 

Bežigrad 77 4,72 visoka 1,027 

Center 123 4,65 povprečna 0,923 

Moste-Polje 134 4,86 visoka 0,810 

Šiška 84 4,44 povprečna 1,049 

Šentvid 117 4,48 povprečna 1,140 

Vič-Rudnik 28 4,58 povprečna 0,931 

SNMP 20 4,50 povprečna 1,076 

Uprava 41 4,62 povprečna 0,907 

IRROZ 6 5,11 visoka 0,561 

Skupaj 630 4,65 povprečna 0,950 

Največ zavzetih z zelo visoko ali visoko stopnjo delovne zavzetosti je v OE IRROZ (83,3 %), 

OE Moste-Polje (65,7 %), OE Šentvid (60,7 %) in OE Bežigrad (59,8 %), najmanj pa v OE 

Šiška (46,65 %). Največjo povprečno stopnjo delovne zavzetosti imajo zaposleni v OE Šiška 

(44 %), OE Uprava (43,9 %) in OE Vič-Rudnik (41 %), najmanjšo pa v OE IRROZ (16,7 %). 

Največ aktivno nezavzetih z nizko ali zelo nizko stopnjo delovne zavzetosti je v OE SNMP 

(15 %) in OE Šiška (9,5 %), najmanj pa v OE IRROZ (0,0 %), kjer takih sploh ni, in OE 

Moste- Polje (3,9 %) (Preglednica 15). 
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Preglednica 15: Delež zaposlenih v OE po stopnjah delovne zavzetosti  

OE 

 

Zelo nizka Nizka Povprečna Visoka Zelo visoka Skupaj 

Bežigrad 
n 2 3 26 27 19 77 

% 2,6 3,9 33,8 35,1 24,7 100 

Center 
n 1 8 44 56 14 123 

% 0,8 6,5 35,8 45,5 11,4 100 

Moste-Polje 
n 0 5 41 62 26 134 

% 0,0 3,7 30,6 46,3 19,4 100 

Šiška 
n 2 6 37 26 13 84 

% 2,4 7,1 44,0 31,0 15,5 100 

Vič-Rudnik 
n 1 6 48 47 15 117 

% 0,9 5,1 41,0 40,2 12,8 100 

Šentvid 
n 1 1 9 16 1 28 

% 3,6 3,6 32,1 57,1 3,6 100 

SNMP 
n 0 3 7 6 4 20 

% 0,0 15,0 35,0 30,0 20,0 100 

Uprava 
n 0 2 18 16 5 41 

% 0,0 4,9 43,9 39,0 12,2 100 

IRROZ 
n 0 0 1 3 2 6 

% 0,0 0,0 16,7 50,0 33,3 100 

Skupaj 
n 7 34 231 259 99 630 

% 1,1 5,4 36,7 41,1 15,7 100 

Slika 4 v nadaljevanju prikazuje delež zaposlenih po OE in ravneh delovne zavzetosti. 

 

Slika 4: Delež zaposlenih v OE po ravneh delovne zavzetosti 

Z raziskovalnim vprašanjem RV3 smo iskali razlike v stopnji zavzetosti med OE in ugotovili, 

da statistično značilnih razlik med OE ni. V povprečju imajo visoko stopnjo delovne 

zavzetosti v treh OE (IRROZ, Moste-Polje in Bežigrad), v vseh ostalih šestih OE imajo 

povprečno stopnjo delovne zavzetosti. Največ zavzetih zaposlenih je v OE IRROZ, Moste-

Polje, Šentvid in Bežigrad, najmanj pa v OE Šiška. Največ nezavzetih je v OE Šiška, Uprava 
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in Vič-Rudnik, najmanj pa v OE IRROZ. Največ aktivno nezavzetih je v OE SNMP in OE 

Šiška, najmanj pa v OE IRROZ, kjer takih sploh ni in v OE Moste- Polje. 

Glede na poznavanje situacije v organizaciji lahko trdimo, da ni presenetljivo, da je zelo velik 

delež zavzetih zaposlenih v OE IRROZ. IRROZ je nova OE, ustanovljena leta 2015, z 

namenom opravljanja znanstveno raziskovalnega dela s področja medicinskih ved ter 

razvojne dejavnosti na področju osnovnega zdravstvenega varstva (projektno delo, razvoj 

področja kakovosti, raziskovalna skupina, Simulacijski in Mediacijski center). V enoti je 13 

večinoma visoko izobraženih, pa tudi visoko motiviranih zaposlenih, kjer prevladuje timsko 

delo v sklopu posameznih področij in projektov. Zato ni presenetljivo, da v tej enoti 

prevladujejo zavzeti zaposleni z visoko in zelo visoko stopnjo delovne zavzetosti. Glede OE 

Bežigrad in OE Moste-Polje, ki imata tudi v povprečju visoko stopnjo delovne zavzetosti v 

primerjavi z ostalimi notranje organizacijsko primerljivimi OE (Center, Šiška, Vič-Rudnik in 

Šentvid), pa težko opredelimo, zakaj je stanje boljše kot v ostalih enotah, kar bi bilo lahko 

predmet nadaljnjega proučevanja. Enako velja tudi za OE Šiška in OE SNMP, ki sta malo 

slabši, predvsem po višjem deležu nezavzetih in aktivno nezavzetih zaposlenih. 

6.3.4 Delovna zavzetost po dejavnostih 

Med posameznimi dejavnostmi obstajajo statistično značilne razlike v stopnji delovne 

zavzetosti. V dejavnosti Patronažno varstvo in nega na domu ter Zobozdravstveno varstvo so 

v povprečju visoko zavzeti za delo, v vseh ostalih dejavnostih so v povprečju nezavzeti, s 

povprečno stopnjo delovne zavzetosti. V dejavnosti Patronažno varstvo in nega na domu ter 

Zobozdravstveno varstvo je tudi največ zavzetih zaposlenih. 

Lavenov test za homogenost varianc (p<0,05) je pokazal, da je treba narediti neparametrični 

Welchev test, ta pa je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike med dejavnostmi in 

delovno zavzetostjo (F(5,99)=7,046; p=0,000). Podrobnejši Games-Howellov test je pokazal 

statistično značilne razlike med dejavnostjo ZV odraslih in Zobozdravstvenega varstva 

(p=0,041) ter med dejavnostjo Patronažnega varstva in nege na domu (p=0,000) ter ZV 

odraslih (p=0,000), ZV otrok (p=0,009) in Specialističnih in ostalih dejavnosti (p=0,000).  

V dejavnosti ZV odraslih (�̅�=4,43) imajo v povprečju povprečno stopnjo delovne zavzetosti, 

zavzeti pa so manj kot v dejavnosti Zobozdravstvenega varstva (�̅�=4,83), kjer imajo visoko 

stopnjo delovne zavzetosti. V dejavnosti Patronažno varstvo in nega na domu (�̅�=5,09) so v 

povprečju visoko zavzeti in bolj kot v dejavnosti ZV odraslih (�̅�=4,43), ZV otrok (�̅�=4,59) ter 

Specialističnih in ostalih dejavnostih (�̅�=4,65), kjer imajo povprečno stopnjo zavzetosti 

(Preglednica 16). 
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Preglednica 16: Povprečne ocene delovne zavzetosti po dejavnostih 

Dejavnost n Povprečje Stopnja Standardni odklon 

Zdravstveno varstvo odraslih 140 4,43 povprečna 0,994 

Zdravstveno varstvo otrok 53 4,59 povprečna 0,830 

Zdravstveno varstvo žensk 14 4,31 povprečna 1,301 

Zobozdravstveno varstvo 89 4,83 visoka 1,004 

Patronažno varstvo in nega na domu 62 5,09 visoka 0,661 

Specialistične in ostale dejavnosti 272 4,65 povprečna 0,929 

Skupaj 630 4,65 povprečna 0,95 

Največ zavzetih z zelo visoko ali visoko stopnjo delovne zavzetosti je v dejavnosti Patronažno 

varstvo in nega na domu (77,4 %) ter Zobozdravstveno varstvo (68,6 %), najmanj pa v ZV 

žensk (35,7 %). Največjo povprečno stopnjo delovne zavzetosti imajo zaposleni v dejavnosti 

ZV žensk (50,0 %) in ZV otrok (47,2 %), najmanjšo pa v dejavnosti Patronažno varstvo in 

nega na domu (21,0 %). Največ aktivno nezavzetih z nizko ali zelo nizko stopnjo delovne 

zavzetosti je v dejavnosti ZV žensk (14,2 %) in ZV odraslih (10,7 %), najmanj pa v 

dejavnosti Patronažno varstvo in nega na domu (1,6 %) (Preglednica 17). 

Preglednica 17: Delež zaposlenih v dejavnostih po stopnjah delovne zavzetosti  

Dejavnost 

 

Zelo nizka Nizka Povprečna Visoka Zelo visoka Skupaj 

Zdravstveno 

varstvo odraslih 

n 1 14 57 54 14 140 

% 0,7 10,0 40,7 38,6 10,0 100 

Zdravstveno 

varstvo otrok 

n 0 2 25 22 4 53 

% 0,0 3,8 47,2 41,5 7,5 100 

Zdravstveno 

varstvo žensk 

n 1 1 7 1 4 14 

% 7,1 7,1 50,0 7,1 28,6 100 

Zobozdravstveno 

varstvo 

n 2 3 23 37 24 89 

% 2,2 3,4 25,8 41,6 27,0 100 

Patronažno varstvo 

in nega na domu 

n 0 1 13 31 17 62 

% 0,0 1,6 21,0 50,0 27,4 100 

Specialistične in 

ostale dejavnosti 

n 3 13 106 114 36 272 

% 1,1 4,8 39,0 41,9 13,2 100 

Skupaj 
n 7 34 231 259 99 630 

% 1,1 5,4 36,7 41,1 15,7 100 

Slika 5 v nadaljevanju prikazuje delež zaposlenih v dejavnostih po ravneh delovne zavzetosti. 
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Slika 5: Delež zaposlenih v dejavnostih po ravneh delovne zavzetosti 

Na raziskovalno vprašanje RV4, kakšne so razlike v stopnji zavzetosti med dejavnostmi, 

podajamo naslednji odgovor. Ugotavljamo, da obstajajo statistično značilne razlike v stopnji 

delovne zavzetosti med posameznimi dejavnostmi, in sicer med dejavnostjo ZV odraslih in 

Zobozdravstvenega varstva ter med dejavnostjo Patronažnega varstva in nege na domu in ZV 

odraslih, ZV otrok in Specialističnih in ostalih dejavnosti. V dejavnosti Patronažno varstvo in 

nega na domu ter Zobozdravstveno varstvo imajo v povprečju visoko stopnjo delovne 

zavzetosti, v vseh ostalih dejavnostih povprečno stopnjo delovne zavzetosti. Največ zavzetih 

zaposlenih je v dejavnosti Patronažno varstvo in nega na domu ter Zobozdravstveno varstvo, 

najmanj pa v ZV žensk. Največ nezavzetih je v dejavnosti ZV žensk in ZV otrok, najmanj v 

dejavnosti Patronažno varstvo in nega na domu. Največ aktivno nezavzetih je v dejavnosti ZV 

žensk in ZV odraslih, najmanj jih je v dejavnosti Patronažno varstvo in nega na domu. 

Možna razlaga o tem, zakaj so zaposleni v dejavnosti Patronažno varstvo in nega na domu 

bolj zavzeti od zaposlenih v ostalih dejavnostih je, da v tej dejavnosti, vključno z vodjo 

dejavnosti v posamezni OE, delo opravljajo patronažne medicinske sestre. Tako osebe na 

vodilnih delovnih mestih kot tudi podrejeni, izvajajo enako delo oz. se delovne naloge glede 

na funkcijo oz. hierarhični položaj bistveno ne razlikujejo. Vodja dejavnosti v posamezni OE 

ima poleg medicinske obravnave pacientov na terenu le še nekaj dodatnih vodstvenih 

zadolžitev. S strani podrejenih je to lahko pozitivna zaznava, sploh v primeru, ko vodja 

opravlja enaka dela kot zaposleni. Verjetno pa je razlog tudi v tem, da svoje delo patronažne 

medicinske sestre res rade opravljajo in so temu delu zelo predane, saj si zagotovo vse SMS 

ali DMS ne želijo opravljati vsakodnevnega terenskega dela in dela s težjimi pacienti. 

6.3.5 Delovna zavzetost glede na poklicno skupino 

V povprečju so visoko zavzeti za delo v treh poklicnih skupinah, in sicer zdravniki in 

zobozdravniki, zdravstveni delavci in sodelavci ter vodstvo. V preostalih dveh poklicnih 

skupinah, zdravstvena nega in nezdravstveni delavci, pa imajo povprečno stopnjo delovne 
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zavzetosti. V nadaljevanju predstavimo rezultate in ugotovitve, ki jih primerjamo tudi z 

izsledki drugih raziskav. 

Analiza variance je pokazala, da ni statistično značilnih razlik v delovni zavzetosti glede na 

poklicno skupino (F(4, 625)=1,256; p=0,286). Poklicne skupine zdravnikov in 

zobozdravnikov (�̅�=4,71), zdravstvenih delavcev in sodelavcev (�̅�=4,67) ter vodstvo 

(�̅�=4,88), imajo v povprečju visoko stopnjo delovne zavzetosti. Medicinske sestre v 

zdravstveni negi (�̅�=4,66) in nezdravstveni delavci (�̅�=4,42) imajo v povprečju povprečno 

stopnjo delovne zavzetosti (Preglednica 18). 

Preglednica 18: Povprečne ocene delovne zavzetosti glede na poklicno skupino 

Poklicna skupina n Povprečje Stopnja Standardni odklon 

zdravniki in zobozdravniki 160 4,71 visoka 0,882 

zdravstvena nega 290 4,66 povprečna 0,983 

zdravstveni delavci ali sodelavci 104 4,67 visoka 0,865 

nezdravstveni delavci 64 4,42 povprečna 1,122 

vodstvo 12 4,88 visoka 0,588 

Skupaj 630 4,65 povprečna 0,950 

Največ zavzetih z zelo visoko ali visoko stopnjo delovne zavzetosti je v poklicni skupini 

zdravniki in zobozdravniki (60,1 %) ter zdravstvena nega (56,9 %), najmanj pa v poklicni 

skupini nezdravstvenih delavcev (43,7 %). Največjo povprečno stopnjo delovne zavzetosti 

imajo nezdravstveni delavci (46,9 %), najmanjšo pa v poklicni skupini zdravstvene nege (34,5 

%). Največ aktivno nezavzetih z nizko ali zelo nizko stopnjo delovne zavzetosti je med 

nezdravstvenimi delavci (9,4 %) in v zdravstveni negi (8,6 %), najmanj pa med vodstvenimi 

delavci (0,0 %), kjer takih sploh ni ter med zdravniki in zobozdravniki (3,7 %) (Preglednica 

19). 

Preglednica 19: Delež zaposlenih po stopnjah delovne zavzetosti glede na poklicno 

skupino 

Poklicna skupina 

 

Zelo nizka Nizka Povprečna Visoka Zelo visoka Skupaj 

zdravniki in 

zobozdravniki 

n 1 5 58 70 26 160 

% 0,6 3,1 36,3 43,8 16,3 100 

zdravstvena nega 
n 3 22 100 113 52 290 

% 1,0 7,6 34,5 39,0 17,9 100 

zdravstveni delavci 

in sodelavci 

n 1 3 38 48 14 104 

% 1,0 2,9 36,5 46,2 13,5 100 

nezdravstveni 

delavci 

n 2 4 30 23 5 64 

% 3,1 6,3 46,9 35,9 7,8 100 

vodstvo 
n 0 0 5 5 2 12 

% 0,0 0,0 41,7 41,7 16,7 100 

Skupaj 
n 7 34 231 259 99 630 

% 1,1 5,4 36,5 41,1 15,7 100 
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Slika 6 v nadaljevanju prikazuje delež zaposlenih po ravneh delovne zavzetosti glede na 

poklicno skupino. 

 

Slika 6: Delež zaposlenih po ravneh delovne zavzetosti glede na poklicno skupino 

Glede na raziskovalno vprašanje RV5, kakšne so razlike v stopnji zavzetosti med poklicnimi 

skupinami lahko ugotovimo, da med njimi ni statistično značilnih razlik. V povprečju imajo 

visoko stopnjo delovne zavzetosti poklicne skupine zdravnikov in zobozdravnikov, 

zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter vodstvo. Poklicni skupini zdravstvena nega in 

nezdravstveni delavci imajo v povprečju povprečno stopnjo delovne zavzetosti. Največ 

zavzetih zaposlenih je v poklicni skupini zdravnikov in zobozdravnikov ter med medicinskimi 

sestrami v zdravstveni negi, najmanj pa med nezdravstvenimi delavci. Največ nezavzetih 

zaposlenih je med nezdravstvenimi delavci, najmanj med medicinskimi sestrami v zdravstveni 

negi. Največ aktivno nezavzetih je prav tako med nezdravstvenimi delavci in v zdravstveni 

negi, najmanj med zdravniki in zobozdravniki ter v vodstvu, kjer takih sploh ni. Presenetljivo 

je, da v vršnem vodstvu (tj. »top management«), niso vsi zavzeti, kar velik delež (41,7 %) je 

nezavzetih. 

Raziskava v Indiji je pokazala, da je 81 % medicinskih sester in 82 % zdravnikov zavzetih za 

delo, med respondenti pa ni bilo nobenega aktivno nezavzetega (Swaminathan, Keerthi in 

Ananth 2016, 6). V naši raziskavi je zavzetih medicinskih sester v zdravstveni negi oz. 

zdravnikov in zobozdravnikov manj, tj. 56,9 % medicinskih sester in 60,1 % zdravnikov ali 

zobozdravnikov. Ugotovljena zavzetost medicinskih sester oz. zdravstvene nege v ZDL je 

56,9 % zavzetih, 34,5 % nezavzetih in 8,6 % aktivno nezavzetih, kar je boljše v primerjavi z 

zavzetostjo medicinskih sester v KOVNINT, kjer je bilo ugotovljeno, da je 35 % zavzetih, 51 

% nezavzetih in 14 % aktivno nezavzetih medicinskih sester (Milojevič 2018). V ZDL je med 

zaposlenimi v dejavnosti Patronažno varstvo in nega na domu 77,4 % zavzetih, 21,0 % 

nezavzetih in 1,6 % aktivno nezavzetih, kar je tudi precej boljše od ugotovitev v OE 

Patronažno varstvo ZD Maribor, kjer so ugotovili, da je 44 % zaposlenih medicinskih sester 

zavzetih, 54 % nezavzetih in 2 % aktivno nezavzetih (Horvat 2017).  
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6.3.6 Delovna zavzetost glede na stopnjo izobrazbe 

V stopnji delovne zavzetosti glede na stopnjo izobrazbe obstajajo statistično značilne razlike 

le med srednješolsko in dodiplomsko izobrazbo. V povprečju imajo štiri izobrazbene skupine 

visoko stopnjo delovne zavzetosti in tri povprečno. Stopnja delovne zavzetosti je povezana z 

doseženo stopnjo izobrazbe, povečuje pa se skladno z doseženo višjo stopnjo izobrazbe. V 

nadaljevanju predstavimo rezultate in ugotovitve, ki jih primerjamo z raziskavo, ki je med 

drugim ugotavljala tudi povezavo med doseženo stopnjo izobrazbe in delovno zavzetostjo. 

Lavenov test za homogenost varianc (p<0,05) je pokazal, da je treba narediti neparametrični 

Welchev test, ta pa je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike med doseženo stopnjo 

izobrazbe in delovno zavzetostjo (F(6,34)=3,020; p=0,018). Nadalje je Games-Howellov test 

pokazal statistično značilno razliko med srednješolsko in dodiplomsko izobrazbo (p=0,015).  

V povprečju imajo zaposleni z doktoratom znanosti (�̅�=5,29), magisterijem znanosti 

(�̅�=4,86), dodiplomsko (�̅�=4,79) in višješolsko izobrazbo (�̅�=4,72) visoko stopnjo delovne 

zavzetosti. Zaposleni s podiplomsko (�̅�=4,64), srednješolsko (�̅�=4,45) in poklicno izobrazbo 

(�̅�=4,45) pa imajo v povprečju povprečno stopnjo delovne zavzetosti. Delovna zavzetost se 

skoraj linearno povišuje glede na višjo doseženo stopno izobrazbe (Preglednica 20). 

Preglednica 20: Povprečne ocene delovne zavzetosti glede na stopnjo izobrazbe 

Izobrazba n Povprečje Stopnja Standardni odklon 

poklicna 16 4,45 povprečna 1,661 

srednješolska 177 4,45 povprečna 1,103 

višješolska 57 4,72 visoka 0,812 

dodiplomska 233 4,79 visoka 0,821 

podiplomska 126 4,64 povprečna 0,879 

magisterij znanosti 17 4,86 visoka 0,665 

doktorat znanosti 4 5,29 visoka 0,468 

Skupaj 630 4,65 povprečna 0,950 

Največ zavzetih z zelo visoko ali visoko stopnjo delovne zavzetosti je med zaposlenimi z 

doktoratom znanosti (100 %), magisterijem znanosti (70,6 %), poklicno (62,6 %) in 

dodiplomsko izobrazbo (60,5 %), najmanj pa med tistimi s srednješolsko izobrazbo (49,2 %). 

Največ nezavzetih s povprečno stopnjo delovne zavzetosti je med zaposlenimi s srednješolsko 

(38,4 %), višješolsko (38,6 %) in podiplomsko izobrazbo (38,1 %), najmanj med zaposleni s 

poklicno izobrazbo (18,8 %). Največ aktivno nezavzetih z nizko ali zelo nizko stopnjo 

delovne zavzetosti je med zaposlenimi s poklicno (18,8 %) in srednješolsko izobrazbo (12,5 

%), preostali (13,1 %) med aktivno nezavzetimi pa so tisti z višješolsko, dodiplomsko in 

podiplomsko izobrazbo. Med zaposleni z magisterijem in doktoratom znanosti ni nikogar z 

zelo nizko ali nizko stopnjo delovne zavzetosti (Preglednica 21). 
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Preglednica 21: Delež zaposlenih po stopnjah delovne zavzetosti glede na stopnjo 

izobrazbe 

Izobrazba 

 

Zelo nizka Nizka Povprečna Visoka Zelo visoka Skupaj 

poklicna 
n 1 2 3 5 5 16 

% 6,3 12,5 18,8 31,3 31,3 100 

srednješolska 
n 4 18 68 60 27 177 

% 2,3 10,2 38,4 33,9 15,3 100 

višješolska 
n 0 3 22 24 8 57 

% 0,0 5,3 38,6 42,1 14,0 100 

dodiplomska 
n 1 6 85 101 40 233 

% 0,4 2,6 36,5 43,3 17,2 100 

podiplomska 
n 1 5 48 55 17 126 

% 0,8 4,0 38,1 43,7 13,5 100 

magisterij znanosti 
n 0 0 5 11 1 17 

% 0,0 0,0 29,4 64,7 5,9 100 

doktorat znanosti 
n 0 0 0 3 1 4 

% 0,0 0,0 0,0 75,0 25,0 100 

Skupaj 
n 7 34 231 259 99 630 

% 1,1 5,4 36,7 41,1 15,7 100 

Slika 7 v nadaljevanju prikazuje delež zaposlenih po ravneh delovne zavzetosti glede na 

stopnjo izobrazbe. 

 

Slika 7: Delež zaposlenih po ravneh delovne zavzetosti glede na stopnjo izobrazbe 

Na raziskovalno vprašanje RV6, kakšne so razlike v stopnji zavzetosti med zaposlenimi glede 

na stopnjo izobrazbe lahko odgovorimo, da obstajajo statistično značilne razlike le med 

srednješolsko in dodiplomsko izobrazbo. V povprečju imajo štiri izobrazbene skupine visoko 

stopnjo delovne zavzetosti (zaposleni z doktoratom znanosti, magisterijem znanosti, 

dodiplomsko in višješolsko izobrazbo). Preostale tri izobrazbene skupine imajo v povprečju 
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povprečno stopnjo delovne zavzetosti (zaposleni s podiplomsko, srednješolsko in poklicno 

izobrazbo). Največ zavzetih je med zaposlenimi z doktoratom znanosti in magisterijem 

znanosti, najmanj pa med tistimi s srednješolsko izobrazbo. Največ nezavzetih je med 

zaposlenimi s srednješolsko, višješolsko in podiplomsko izobrazbo, najmanj med zaposleni s 

poklicno izobrazbo. Največ aktivno nezavzetih je med zaposlenimi s poklicno in 

srednješolsko izobrazbo, preostali aktivno nezavzeti so tisti z višješolsko, dodiplomsko in 

podiplomsko izobrazbo. Med nezavzetimi zaposlenimi ni nikogar z magisterijem in 

doktoratom znanosti.  

Ugotovimo lahko, da je stopnja delovne zavzetosti povezana z doseženo stopnjo izobrazbe. V 

ZDL prehaja od povprečne do visoke stopnje delovne zavzetosti in se povečuje skladno z 

doseženo višjo stopnjo izobrazbe. Do podobnih izsledkov je prišla tudi raziskava v ZZV Novo 

mesto, ki je ugotovila, da največjo zavzetost kažejo visoko izobraženi zaposleni (Fink, Bauer 

in Bošković 2012, 166). 

6.3.7 Delovna zavzetost glede na položaj v organizaciji 

Vodje so bolj zavzeti od tistih, ki niso vodje. V povprečju imajo vodje visoko stopnjo delovne 

zavzetosti v primerjavi z ostalimi zaposlenimi, ki imajo povprečno. Med vodji prevladujejo 

zavzeti vodje, teh je skoraj tri četrtine, četrtina vodij pa je nezavzeta, med njimi ni nobenega 

aktivno nezavzetega. V nadaljevanju predstavimo rezultate in ugotovitve, ki jih primerjamo 

tako s teoretičnimi izhodišči kot z ugotovitvami drugih raziskav. 

T-test za neodvisna vzorca je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike glede delovne 

zavzetosti med vodji in tistimi, ki ne opravljajo vodstvene funkcije (t=4,503; p=0,000).  

Vodje (�̅�=4,94) so v povprečju visoko zavzeti in imajo višjo povprečno oceno kot tisti, ki niso 

vodje (�̅�=4,60). Ti imajo v povprečju povprečno stopnjo delovne zavzetosti (Preglednica 22).  

Preglednica 22: Povprečne ocene delovne zavzetosti glede na položaj v organizaciji 

Položaj v organizaciji n Povprečje Stopnja Standardni odklon 

vodja 99 4,94 visoka 0,616 

ni vodja  531 4,60 povprečna 0,992 

Skupaj 630 4,65 povprečna 0,950 

Zavzetih z zelo visoko ali visoko stopnjo delovne zavzetosti je več med vodji (70,7 %) kot 

med tistimi, ki niso vodje (54,3 %). Povprečno stopnjo delovne zavzetosti ima 38,0 % tistih, 

ki niso vodje in 29,3 % vodij. Med vodji ni nobenega aktivno nezavzetega, torej z nizko ali 

zelo nizko stopnjo delovne zavzetosti. Med tistimi, ki niso vodje, pa je takih 7,7 % 

(Preglednica 23). 
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Preglednica 23: Delež zaposlenih po stopnjah delovne zavzetosti glede na položaj v 

organizaciji 

Položaj v 

organizaciji 

 

Zelo nizka Nizka Povprečna Visoka Zelo visoka Skupaj 

vodja 
n 0 0 29 58 12 99 

% 0,0 0,0 29,3 58,6 12,1 100 

ni vodja 
n 7 34 202 201 87 531 

% 1,3 6,4 38,0 37,9 16,4 100 

Skupaj 
n 7 34 231 259 99 630 

% 1,1 5,4 36,7 41,1 15,7 100 

Slika 8 prikazuje delež zaposlenih po ravneh delovne zavzetosti glede na položaj v 

organizaciji. 

 

Slika 8: Delež zaposlenih po ravneh delovne zavzetosti glede na položaj v organizaciji 

Med vodji in tistimi, ki ne opravljajo vodstvene funkcije, obstajajo statistično značilne 

razlike. Vodje so bolj zavzeti od ostalih zaposlenih. V povprečju imajo vodje visoko stopnjo 

delovne zavzetosti, ostali zaposleni pa povprečno. Tako smo odgovorili tudi na zadnje 

raziskovalno vprašanje RV7, kjer nas je zanimalo, kakšne so razlike v stopnji zavzetosti med 

vodji in ostalimi zaposlenimi. Zavzetih vodij je 70,7 %, ostalih 29,3 % vodij je nezavzetih, 

med njimi pa ni nobenega aktivno nezavzetega. Med tistimi, ki niso vodje, je zavzetih 54,3 %, 

nezavzetih 38,0 % in aktivno nezavzetih 7,7 %.  

Ugotovili smo, da so tisti, ki opravljajo vodstveno funkcijo, bolj zavzeti od tistih, ki 

vodstvene funkcije ne opravljajo. Do enakih izsledkov je prišla tudi Horvat (2017) v OE 

Patronažno varstvo ZD Maribor. Dejstvo pa je tudi, da je med vsemi vodji (159 zaposlenih, 

od tega 14 zaposlenih v vršnem in 145 zaposlenih v srednjem managementu) več kot četrtina 

nezavzetih. V podpoglavju 6.3.5 smo ugotovili, da je v vršnem vodstvu relativno velik delež 

nezavzetosti (41,7 %), iz izsledkov v tem podpoglavju pa lahko ugotovimo, da so v srednjem 

managementu celo nekoliko bolj zavzeti kot v vršnem, čeprav imajo oboji v povprečju visoko 

stopnjo delovne zavzetosti. Relativno velik delež nezavzetosti med managmentom je 

presenetljiv, saj je podpora nadrejenih dejavnik, ki je močno povezan z zavzetostjo 

podrejenih. Gallupova raziskava (2013, 10) je pokazala, da so ravno vodje primarno 

odgovorni za raven zavzetosti zaposlenih. Pozitivno povezanost zaznane podpore nadrejenega 

z delovno zavzetostjo podrejenih potrjujejo tudi drugi raziskovalci (Gallup 2010; Robinson, 
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Perryman in Hayday 2004, 21; Saks 2006, 600). Do podobnih izsledkov so prišli tudi v 

študijah v zdravstvu (Swaminathan, Keerthi in Ananth 2016, 6; Othman in Nasurdin 2013; 

Vegsund 2014). Poleg tega vodje predstavljajo povezovalni člen med managementom in 

zaposlenimi in so zato ključni za uspešnost spodbujanja zavzetosti zaposlenih. 

S tem smo odgovorili na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja in opredelili ključne 

ugotovitve empirične raziskave. V naslednjem poglavju podamo priporočila za prakso in za 

proučevano organizacijo z opredelitvijo ukrepov in aktivnosti, ki so pomembni za 

spodbujanje ravni zavzetosti zaposlenih v organizaciji. 
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7 PRIPOROČILA ZA PRAKSO 

Na temelju raziskave v izbrani organizaciji zdravstvenega varstva smo pridobili primerno 

osnovo za upravljanje delovne zavzetosti zaposlenih in s tem pripomogli managementu in 

strokovnim službam znotraj izbrane organizacije k bolj učinkoviti pripravi in izvedbi ukrepov 

za izboljšanje zavzetosti. Delovna zavzetost je želeno stanje s pozitivnimi posledicami na 

dobro počutje zaposlenih in na organizacijsko uspešnost, zato morajo biti ukrepi namenjeni 

spodbujanju prizadevanj za delo. V tem poglavju predstavimo pomen spodbujanja in 

upravljanja zavzetosti zaposlenih ter možne ukrepe (Preglednica 24), ki so ključni za 

sistematičen pristop k ustvarjanju ustreznega delovnega okolja in odnosov med zaposlenimi, 

hkrati pa odgovarjajo na vprašanje, kako dvigniti raven zavzetosti zaposlenih v organizaciji 

skozi daljše časovno obdobje. Na osnovi tega pripravimo tudi priporočila za vodstvo 

proučevane zdravstvene organizacije.  

Ustrezno upravljanje in spodbujanje zavzetosti zaposlenih je pomembno, saj se rezerve za 

dosego poslovne uspešnosti, izboljšanje produktivnosti ali za razvoj zaposlenih skrivajo v 

ustreznejšem ravnanju z njimi (Bakker in Leiter 2010). Po pregledu možnih ukrepov, ki se 

osredotočajo na spodbujanje zavzetosti zaposlenih s sporočanjem jasnih organizacijskih 

pričakovanj in ciljev, ustrezno komunikacijo, zagotavljanjem sistema podpore, povratnih 

informacij, optimalnega delovnega okolja, ustreznega izpopolnjevanja, priložnosti za razvoj 

in napredovanje, sodelovanja in medsebojnega zaupanja, usposabljanje vodij za krepitev 

delovne zavzetosti in ostale ukrepe za spodbujanje kulture zavzetosti, smo za proučevano 

organizacijo predlagali nekaj aktivnosti za spodbujanje zavzetosti, in sicer sistemski pristop k 

spodbujanju zavzetosti, letno izvajanje merjenja zavzetosti, zagotavljanje povratnih 

informacij o zavzetosti ter ciljno usmerjeno strokovno izpopolnjevanje managementa in vodij. 

Doseganje visoke stopnje zavzetosti zaposlenih in zagotavljanje, da zavzeti tudi ostanejo 

zavzeti, ni lahka naloga. Management vsake organizacije mora nositi aktivno vlogo pri 

vzpostavljanju aktivnosti in ukrepov za konstruktivno upravljanje in spodbujanje zavzetosti. 

Gruman in Saks (2011, 133) trdita, da pospeševanje zavzetosti zaposlenih preoblikuje vlogo 

managementa oz. vodij v vlogo trenerjev, katerih cilj bi moral biti oblikovanje nalog, 

zagotavljanje podpore in virov, ki spodbujajo zaposlene k zavzetosti. Ocenjevanje uspešnosti 

in zavzetosti ter povratne informacije predstavljajo priložnost, ne le za samo oceno uspešnosti 

zaposlenih, temveč tudi za poznavanje stopnje do katere zaposleni kažejo zavzetost pri 

opravljanje dela (npr. vztrajnost, iniciativa, razširitev vloge (angl. role expansion) in 

prilagodljivost) in za preverjanje kariernega razvoja zaposlenega. Premik v procesu 

upravljanja uspešnosti organizacije z osredotočanjem na zavzetost zaposlenih zahteva, da se 

management in vodstveni delavci usposabljajo za krepitev delovne zavzetosti zaposlenih. 

Management se mora zavedati pomembnosti zavzetosti zaposlenih za izboljšanje delovne 

uspešnosti in zaposlenim zagotavljati vso podporo in sredstva za doseganje visoke delovne 

zavzetosti, kar je posledično povezano tudi z organizacijsko uspešnostjo. 
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K spodbujanju in upravljanju zavzetosti tudi v zdravstvenih organizacijah, lahko prispeva 

jasno opredeljevanje pričakovanj in ciljev, iskrena in avtentična skrb za zaposlene, 

prepoznavanje in spodbujanje dosežkov, dokazovanje, da mnenje sodelavcev šteje in se 

upošteva. Po trditvah Bulkapuram, Wundavalli in Avula (2015, 49) sta ocena zavzetosti 

zaposlenih in opredelitev ključnih področij za izboljšanje delovanja v zdravstvenih 

organizacijah pomembni za zagotavljanje kakovostne in varne obravnave pacientov. 

Poznavanje stopnje zavzetosti in ustrezno upravljanje zavzetosti lahko poveča zadovoljstvo 

vseh vpletenih, tudi pacientov, poveča kakovost zdravstvene oskrbe, zmanjšuje stroške, 

povečuje se organizacijska učinkovitost in uspešnost. Iz navedenega izhaja potreba, da tudi 

zdravstvene organizacije pričnejo vlagati v spodbujanje zavzetosti zaposlenih. Razumevanje, 

kdaj je zavzetost v posamezni delovni enoti povezana z ravnjo zadovoljstva pacientov, 

zagotavlja vpogled za določanje realnih organizacijskih ciljev glede zadovoljstva pacientov, 

ki je koristno za management organizacij širšega področja zdravstva (Southard 2010). 

V nadaljevanju s pomočjo Preglednica 24 predstavimo ukrepe za spodbujanje zavzetosti 

zaposlenih. 



 

 

 

Preglednica 24: Ukrepi za spodbujanje zavzetosti zaposlenih 

Ukrepi Podporni argumenti 

Komuniciranje in 

osredotočanje na 

zavzetost na ravni 

organizacije in na 

nižjih ravneh.  

Za spodbujanje zavzetosti zaposlenih je pomembna učinkovita komunikacija, zaupanje in skupni normativni okvir znotraj 

organizacije (Watson in Papamarcos 2002). V organizacijah z visoko stopnjo zavzetosti poteka redna komunikacija med 

vsemi ravnmi. Sprememba na bolje na nižjih ravneh organizacije se zgodi, ko so aktivnosti za spremembe komunicirane od 

vodstva navzdol (Gallup 2013, 10). Pobudo o zavzetosti je treba usmeriti na vse zaposlene in določiti kdo je za kaj 

odgovoren in kako najbolje prispevati k izboljšanju kulture zavzetosti zaposlenih (Blessing White 2013, 2). Organizacije se 

zavejo prave dodane vrednosti zavzetosti, ko je ta povezana s pričakovanimi rezultati. Opolnomočenje zaposlenih za 

realizacijo ciljev prinese pomembno razliko v delovno okolje (Gallup 2013, 10). 

Ustrezno merjenje 

zavzetosti. 

Predno organizacije začnejo meriti zavzetost je pomembno, da komunicirajo o razlogih za ta strateški cilj in o prednostih za 

organizacijo in za zaposlene, torej kakšna je vrednost rezultatov za njih. Komunikacija vodij in neformalna komunikacija 

med zaposlenimi spodbuja kulturo zavzetosti. Organizacije naredijo največjo napako, če izvedejo meritve, potem pa ne 

sprejmejo nobenih ukrepov za izboljšanje stanja (Gallup 2013, 10). Redno preverjanje stopnje zavzetosti pomaga pri 

določanju dejavnikov, ki jo povečujejo. Pomembno je, da organizacija začne z osredotočanjem na bistvene dejavnike, ki so 

najbolj povezani z zavzetostjo zaposlenih in vloži energijo v izboljšanje teh dejavnikov (Markos in Sridevi 2010, 93). 

Sistem povratnih 

informacij. 

Vodja pojasni svoja pričakovanja in zagotavlja povratne informacije (Seijts in Crim 2006, 3; Bakker, Demerouti in Sanz-

Vergel 2014, 402), ki zaposlenim pomagajo razumeti odnos "napor – uspešnost – nagrada" in razjasniti pričakovanja 

(Gaudine in Saks 2001; Wright 2004). Poleg tega želijo zaposleni vedeti, da njihovo delo prinaša koristi za organizacijo in 

da ima pomen. Dobri vodje jim pomagajo razumeti, kako prispevati k uspehu in prihodnosti organizacije (Seijts in Crim 

2006, 3).  
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Ukrepi Podporni argumenti 

Komuniciranje 

jasnih 

organizacijskih 

pričakovanj in 

ciljev. 

Jasna organizacijska pričakovanja in cilji, so sestavni del uspešnega dvigovanja zavzetosti zaposlenih in doseganja želenih 

rezultatov (Brewer in Coleman Selden 2000; Campbell 1993; Rainey in Steinbauer 1999). Komuniciranje pričakovanj kot 

tudi usmeritve, ki krepijo norme in pričakovanja organizacije, lahko spodbujajo zavzetost zaposlenih. Takšni ukrepi bodo 

prav tako pomagali preprečiti razočaranja zaposlenih, ki izhajajo iz nejasnih pričakovanj njihovega delodajalca in dela 

(Paul, Niehoff in Turnley 2000). Zavzeti zaposleni so koristni za organizacijo, zato je pomembno, da se prizadevanja za 

spodbujanje zavzetosti  izvajajo z namenom zagotavljanja navdušenja zaposlenih. Pri tem je treba spodbujati zavzetost 

zaposlenih z osredotočanjem na postavljene cilje, jasno sporočanje mej s poudarkom na izmenjavi informacij in 

spodbujanjem posameznikove odgovornosti (Campbell 1993; Hodson 2004; Coleman Selden, Ingraham in Jacobson 2001). 

Jasni cilji bodo v pomoč tudi vsem udeležencem, da bi se po potrebi osredotočili na temeljne vrednote za ustrezno reševanje 

problemov. Delovni cilji, ki predstavljajo izziv, in ki jih zaposleni zaznava kot dosegljive in koristne, imajo motivacijski 

učinek (Wright 2004). Z zagotavljanjem jasnega poslanstva in pričakovanj lahko organizacija ponuja več svobode 

zaposlenim za opravljanje dela z individualnim slogom. To bo dodatno dvigovalo zavzetost zaposlenih in prispevalo k 

boljšim rezultatom organizacije (Brewer in Coleman Selden 2000). Usklajevanje vrednot, ciljev in želja zaposlenih s tistimi 

v organizaciji, je najboljša metoda za doseganje trajnostne zavzetosti zaposlenih, ki je potrebna za uspeh organizacije 

(Blessing White 2013, 3).  

Ustvarjanje 

optimalnega 

delovnega okolja in 

sistem podpore. 

Caldwell (2011, 7) trdi, da morajo organizacije za uspešno spodbujanje zavzetosti ustvariti delovno okolje in sistem 

podpore, ki daje zaposlenim tisto, kar potrebujejo za svoje visoko zavzeto delovanje. Zato morajo organizacije nuditi 

maksimalno podporo zaposlenim, da lahko uresničujejo povečana pričakovanja o uspešnosti. To pomeni odstranjevanje 

ovir za uspešno opravljanje dela, ustvarjanje optimalnih pogojev na delovnem mestu, zagotavljanje tega, da lahko nadrejeni 

podajo jasne smernice in pomoč po potrebi ter opolnomočenje. Raziskava Towers Watson (Caldwell (2011, 7)  je pokazala 

povečano moč, ki izhaja iz podpore pri delovanju kot gonilnika zavzetosti zaposlenih. V študiji 10 globalnih organizacij, v 

kateri so bili vključeni ukrepi za podporo uspešnosti in zavzetosti, so ugotovili, da imajo najvišji dobiček v tistih 

organizacijah, ki imajo tako visoko stopnjo zavzetosti kot tudi visoko stopnjo podpore pri uspešnosti. Če v to dodamo še 

pojem trajnosti, pa je treba zagotoviti, da ima zavzeti zaposleni zagotovljeno stalno podporo.  
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Ukrepi Podporni argumenti 

Zagotavljanje 

ustreznega 

izpopolnjevanja. 

Zaposlenim je treba pomagati izboljševati znanja in veščine z omogočanjem ustreznega učenja, usposabljanja oz. 

strokovnega izpopolnjevanja. Zaposleni, ki vedo več o svojem delu, so bolj samozavestni in sposobni delati brez večjega 

nadzora neposrednih vodij, kar prispeva k njihovi samoučinkovitosti in zavezanosti (Markos in Sridevi 2010, 93). 

Zagotavljanje 

priložnosti za 

razvoj in 

napredovanje. 

Organizacije morajo spodbujati samostojno razmišljanje tako, da imajo zaposleni večjo avtonomijo na delovnem mestu. Na 

ta način imajo zaposleni možnost lastne svobode pri izbiri najboljšega načina opravljanja dela v skladu s pričakovanimi 

rezultati. To pomeni upravljati rezultate, namesto da bi poskušali upravljati procese, s katerimi dosežemo rezultate (Markos 

in Sridevi 2010, 93). Zaposlenim je treba torej zagotoviti delovne izzive z možnostjo razvoja. Pri tem mora vodja zaposlene 

spodbujati, jim zaupati ter jim zagotoviti potrebno znanje in vire, predajati jim mora tudi odgovornost (Seijts in Crim 2006, 

3).  

Zagotavljanje 

sredstev za delo. 

Zaposlenim je treba zagotoviti vsa sredstva, materialna, finančna in informacijska, da bi ti lahko učinkovito opravljali svoje 

delo (Markos in Sridevi 2010, 93). 

Zagotavljanje 

sodelovanja in 

medsebojnega 

zaupanja. 

Zaposlenim je treba dati priložnost sodelovanja v procesu sprejemanja odločitev. To krepi njihovo zaupanje in kulturo v 

kateri prevzemajo pobudo nad reševanjem težav. Zaposleni želijo biti ponosni na svoje delo, dosežke in na organizacijo, v 

kateri delajo, zato je treba ustvarjati okolje zaupanja in medsebojnega sodelovanja (Seijts in Crim 2006, 3), kar je povezano 

s tem, da so zaposleni bolj zavzeti pri delu in zadovoljni s svojim delovnim mestom (Steelcase Inc. 2016). 

Določanje realnih 

ciljev zavzetosti. 

Cilji zavzetosti morajo biti postavljeni smiselno, da zaživijo v vsakodnevnih izkušnjah zaposlenih in da v njih spodbudijo 

zavzetost. Zagotoviti je treba tedensko komunikacijo ciljev na srečanjih zaposlenih in tudi na »ena-na-ena« sestankih 

(Gallup 2013, 10). 

Izbira pravih vodij. Ne glede na to, ali vodja prihaja iz zunanjega ali notranjega okolja, mora organizacija izbrati osebo s pravimi talenti za 

podporo, pozicioniranje, opolnomočenje in angažiranje njegovih zaposlenih. Postavitev vodij mora biti premišljena akcija 

in ne nagrada (Gallup 2013, 10).  
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Ukrepi Podporni argumenti 

Usposabljanje vodij 

za krepitev delovne 

zavzetosti. 

Fry in Raadschelders (2008, 189) trdita, da je vpliv nadrejenih na oblikovanje izkušenj zaposlenega zelo velik. Podobno je 

pokazala tudi Gallupova raziskava (2013, 10), in sicer da so vodje primarno odgovorni za raven zavzetosti zaposlenih. 

Pozitivno povezanost zaznane podpore nadrejenega z delovno zavzetostjo potrjujejo tudi drugi raziskovalci (Gallup 2010; 

Robinson, Perryman in Hayday 2004, 21; Saks 2006, 600). Zato mora organizacija trenirati vodje za aktivno vlogo 

zavzetosti zaposlenih, ki so tudi sami zavzeti (Gallup 2013, 10). Zavzetost zaposlenih zahteva zavezanost managementa in 

vodij skozi vzpostavljanje jasnega poslanstva, vizije in vrednot, v katere morajo ti verjeti, jih živeti in delati v skladu z 

njimi in jih predajati podrejenim. To zahteva »vodenje z vzorom« (Markos in Sridevi 2010, 93). Vodja mora pokazati, da 

ceni zaposlene. Zavzetost zaposlenih se neposredno odraža v njihovemu odnosu z vodjo. Vodja mora jasno predstaviti 

vizijo in cilje organizacije, saj zaposleni potrebujejo jasne cilje in informacijo o tem za kaj delajo (Seijts in Crim 2006, 3). 

Širjenje zavzetosti s strani vodij spodbuja pretok moči, informacij, znanja in nagrad na nižje ravni organizacije (Paul, 

Niehoff in Turnley 2000). V študiji, ki je raziskala 186 odnosov nadrejenih s podrejenimi v eni od največjih ameriških 

finančnih institucij, so raziskovalci ugotovili, da so bili zaposleni bolj aktivni, ko so pokazali osebno iniciativo, ko je imelo 

delovno mesto dovolj zahtevno nalogo in ko so nadrejeni izvajali participativno vodenje (Rank idr. 2007). V študiji med 

malezijskimi medicinskimi sestrami je bilo ugotovljeno, da je podpora nadrejenih pozitivno povezana z delovno zavzetostjo 

(Othman in Nasurdin 2013). Do identičnih ugotovitev so prišli tudi v študiji med indijskim zdravstvenim osebjem 

(Swaminathan, Keerthi in Ananth 2016, 6). Iz navedenega izhaja, da obstaja potreba po usposabljanju vodij za krepitev 

zavzetosti zaposlenih.  

Iskanje načinov 

zbližanja z 

zaposlenimi. 

Zaposleni imajo različne potrebe in pričakovanja, ki so povezana z njihovo stopnjo zavzetosti. Na oblikovanje njihove 

delovne izkušnje vpliva kultura lokalnega okolja, ekonomski pogoji, tudi vrsta dela, ki ga opravlja posameznik in stopnja 

izobrazbe. Vodje se morajo zavedati dejavnikov pomembnih za zavzetost in priložnosti, da ob vsakem stiku z zaposlenim 

spodbudijo zavzetost in navdušijo za diskrecijski napor (Gallup 2013, 10).  
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Ukrepi Podporni argumenti 

Strategija za 

zadrževanje 

talentiranih 

zaposlenih. 

Večina organizacij ima jasne nove strategije pridobivanja talentiranih oseb, primanjkuje pa jim strategij za zadrževanje že 

zaposlenih talentiranih oseb. Prvi gradnik zavzetosti je učinkovita strategija in usmeritve zaposlovanja. Novo zaposleni 

mora dobiti vpogled v splošno podobo organizacije, ki se nanaša na poslanstvo, vizijo, vrednote, politike in postopke ter 

specifično usmerjenost na delovno mesto, kot so njegove dolžnosti na delovnem mestu in odgovornosti, cilji in prednostne 

naloge delovnega mesta, da bi lahko razvil realna delovna pričakovanja in zmanjšal konflikte v delovni vlogi, ki bi se lahko 

pojavili v prihodnosti. Ko je odločitev o zaposlitvi sprejeta, mora nadrejeni zagotoviti, da se delovna vloga in talent novega 

zaposlenega ujemata z njegovim položajem in izvajati vsa vodstvena prizadevanja potrebna za ohranitev tega talenta v 

organizaciji (Markos in Sridevi 2010, 93). 

Spodbude in 

pohvale imajo 

pomembno vlogo. 

Zaposleni pogosto dobijo takojšnjo povratno informacijo, kadar naredijo napako ali je njihov rezultat pod pričakovanji. 

Enako si želijo pohval in priznanj za dobro opravljeno delo (Seijts in Crim 2006, 3). Management bi moral delati tako na 

finančnih kot nefinančnih spodbudah za zaposlene, ki kažejo večjo stopnjo delovne zavzetosti. Več teorij managementa je 

pokazalo, da so zaposleni, ko dobijo večje plačilo, priznanja in pohvale, bolj nagnjeni k temu, da v delo vložijo več truda. 

Povezava med uspešnostjo in spodbudami zaposlenih pa mora biti jasna (Markos in Sridevi 2010, 93).  

Ustvarjanje 

razlikovalne kulture 

organizacije.  

Organizacije bi morale spodbujati močno delovno kulturo na vseh ravneh. Organizacije, ki gradijo kulturo vzajemnega 

spoštovanja na način, da držijo zgodbe o uspehu žive, ne bodo le obdržale zavzetih zaposlenih, temveč bodo s tem vplivale 

tudi na zavzetost nezavzetih in novo zaposlenih (Markos in Sridevi 2010, 93). 

Osredotočanje na 

najuspešnejše 

zaposlene.  

Študija, ki jo je svetovalna organizacija Watson Wyatt Worldwide izvedla leta 2004−2005 v 50-ih velikih ameriških 

organizacijah je pokazala, da se visoko uspešne organizacije osredotočajo na zavzetost njihovih najuspešnejših zaposlenih 

(Watson Wyatt Worldwide 2005, po Markos in Sridevi 2010, 94). Glede na ugotovitve te raziskave, uspešne organizacije 

delajo to, kar od njih pričakujejo najuspešnejši zaposleni, kar zmanjšuje fluktuacijo najbolj uspešnih zaposlenih in 

posledično prispeva k izboljšanju poslovne uspešnosti (Markos in Sridevi 2010, 94).  
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Ukrepi Podporni argumenti 

Delovna mesta, ki 

podpirajo dobro 

počutje zaposlenih. 

Skupaj s podporo za uspešnost, prihaja tudi potreba po okolju in kulturi, ki spodbuja dobro počutje zaposlenih prek fizične, 

socialne in celo psihološke razsežnosti. Jasne prioritete, osebno opolnomočenje, spoštljivi sodelavci ter ravnovesje med 

pričakovanji in delovnimi zahtevami, prispevajo k dobremu počutju zaposlenih na delovnem mestu (Caldwell 2011,7). Za 

dvigovanje ravni zavzetosti v organizacijah predlaga Steelcase Inc. (2016, 42) delovna mesta, ki podpirajo dobro počutje 

zaposlenih. Celovit pristop upošteva fizične (zavzet zaposleni je bolj zdrav), kognitivne (bolje razmišlja) in čustvene 

potrebe zaposlenih (se počuti bolje). Te tri komponente vključujejo dnevno fizično aktivnost, ki krepi energijo, pogoje za 

jasno razmišljanje, reševanje težav in ustvarjanje idej ter tudi za socialno povezovanje.  
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Na podlagi prestavljenih ukrepov lahko sklenemo, da mora management vsake organizacije 

nositi aktivno vlogo pri vzpostavljanju aktivnosti in ukrepov za konstruktivno upravljanje in 

spodbujanje zavzetosti zaposlenih. ZDL nudi svojim zaposlenim dobre pogoje za delo, veliko 

vlaga v izpopolnjevanja zaposlenih preko osebnih planov izobraževanja, tudi za izboljšanje 

odnosov in ustrezne komunikacije preko širjenja mediacijskih veščin in tednov kakovosti, 

katerih namen je izmenjava in predaja znanja ter izkušenj kot tudi širjenje ideje o kakovosti in 

varnosti. Udeleženci tako pridobijo dodatna znanja s področja organizacije dela, 

komunikacije, varnosti, učinkovitosti, kot tudi s področja produktivnosti. Organizacija nudi 

zaposlenim tudi veliko možnosti za učenje in osebni razvoj. Letno preverja zadovoljstvo 

zaposlenih in pacientov, ki se iz leta v leto izboljšuje, rezultate o tem pa objavi v letnem 

poročilu. Glede na navedeno ter na osnovi predlaganih ukrepov in ugotovitev raziskave, 

dodatno izpostavimo potrebo po oblikovanju aktivnosti, ki bodo podpirale trajnostno 

spodbujanje zavzetosti v proučevani organizaciji. Predlagamo uvedbo naslednjih ukrepov oz. 

aktivnosti:  

 Sistemski pristop k spodbujanju zavzetosti zaposlenih z zapisom strategije in aktivnosti 

za ta strateški cilj, ki so komunicirane od vodstva navzdol, npr. preko internega glasila, ki 

izhaja štirikrat letno ali preko obvestil za zaposlene, ki jih prejmejo vsi zaposleni enkrat 

mesečno, s pojasnilom o prednostih za organizacijo in za zaposlene. 

 Letno izvajanje merjenja zavzetosti, kar pomaga pri določanju dejavnikov, ki jo 

povečujejo. Pri tem je pomembno začeti z osredotočanjem na bistvene dejavnike, ki so 

najbolj povezani z delovno zavzetostjo in aktivnosti za izboljšanje teh dejavnikov. 

Pomembno je poiskati razloge predvsem za delež aktivno nezavzetih, pa tudi nezavzetih. 

 Zagotavljanje povratnih informacij o zavzetosti z objavo rezultatov v internem glasilu in 

v obvestilih za zaposlene. Rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih so objavljeni v 

letnem poročilu, kar po našem mnenju ni najboljši kanal sporočanja povratnih informacij, 

zato predlagamo pripravo povzetka rezultatov raziskave s spletno povezavo do celotne 

raziskave, ki naj se posreduje preko obvestil za zaposlene, ki jih ti prejmejo enkrat 

mesečno in objavijo v internem glasilu, ki izhaja štirikrat letno. 

 Ciljno usmerjeno strokovno izpopolnjevanje managementa in vodij (teh je skoraj 160) za 

krepitev delovne zavzetosti zaposlenih s poudarkom na pomenu zavzetosti za 

posameznika, organizacijo in ne nazadnje za kakovost zdravstvene obravnave in 

zadovoljstvo pacientov. Vodje predstavljajo povezovalni člen med managementom in 

zaposlenimi in so zato ključni za uspešnost spodbujanja zavzetosti in posledično tudi za 

organizacijsko uspešnost. 

Izkušnje zaposlenih se oblikujejo v skladu z organizacijo, njenim poslanstvom, organizacijsko 

strukturo, kulturo, politiko in načini poslovanja, pa tudi v skladu z odnosom do ostalih 

zaposlenih v organizaciji. Najpomembnejši element za dvig zavzetosti je še vedno 

posameznik, naj bo to manager, vodja na katerikoli organizacijski ravni ali zaposleni v 

posameznem oddelku.  
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8 SKLEP 

V nalogi obravnavamo zavzetost zaposlenih v organizaciji. Skladno z namenom raziskave in 

predpostavko, da je zavzetost zaposlenih v izbrani organizaciji na suboptimalni ravni, smo 

ugotavljali stopnjo zavzetosti zaposlenih v ZDL na ravni organizacije, poslovnih enot, 

dejavnosti, poklicnih skupin ter glede na izobrazbo in položaj zaposlenih. Poleg tega smo 

ugotavljali tudi povezave med različnimi dejavniki notranjega organizacijskega okolja 

(delovno okolje, odnosi s sodelavci, odnos z nadrejenim, vodenje organizacije, komunikacija, 

možnost za učenje oz. izpopolnjevanje, možnost za razvoj) in zavzetostjo zaposlenih. Na 

osnovi tega smo skušali odgovoriti na vprašanje, na kakšen način lahko vodstvo spodbuja in 

upravlja zavzetost zaposlenih, da bi povečalo uspešnost organizacije.  

V teoretičnem delu naloge smo najprej opredelili teoretični koncept in definicije zavzetosti ter 

predstavili teoretični razvoj na tem področju, saj smo želeli ugotoviti, kateri so najbolj 

sodobni pogledi na obravnavanje zavzetosti zaposlenih. S tem smo pridobili osnovo za 

razumevanje koncepta zavzetosti. Ker smo želeli dobiti tudi ustrezna teoretična izhodišča za 

zagotovitev ustreznega merjenja zavzetosti, smo predstavili merske instrumente med katerimi 

smo enega uporabili v raziskavi. Opredelili smo ravni zavzetosti in predstavili številne 

dejavnike povezane z zavzetostjo, značilnosti zavzetih zaposlenih ter pomen zavzetosti za 

organizacijo. Raziskavo smo opravili v organizaciji na področju primarnega zdravstva, zato 

smo v nadaljevanju predstavili dosedanje empirične raziskave zavzetosti zaposlenih v 

zdravstvu v tujini in Sloveniji ter predstavili organizacijo, v kateri smo izvedli raziskavo. 

Za merjenje zavzetosti zaposlenih smo uporabili samoocenitveni vprašalnik delovne 

zavzetosti (Utrecht Work Engagement Scale - UWES), ki je sestavljen iz 17-ih elementov in 

meri tri dimenzije delovne zavzetosti, in sicer moč, predanost in absorpcijo. V okviru 

proučevane literature je ta vprašalnik najbolj celosten instrument merjenja želenega 

raziskovalnega problema, saj meri zavzetost neposredno. Vprašalniku smo skladno z 

namenom naše raziskave dodali 7 trditev o dejavnikih povezanih z zavzetostjo zaposlenih in 

nekaj demografskih vprašanj. Anketiranje je trajalo 11 dni, izvedli smo ga s pomočjo 

spletnega vprašalnika v aplikaciji LimeSurvey. Raziskavo v proučevani organizaciji smo 

izvedli v maju 2018. Anketo smo poslali 1554 zaposlenim, stopnja odzivnosti je bila 46,7 %. 

Na anketo je v celoti odgovorilo 630 respondentov, kar je predstavljalo naš vzorec.  

Zbrane podatke smo uvozili v programski paket SPSS za statistično obdelavo podatkov s 

pomočjo katerega smo opravili vse nadaljnje analize in obdelave podatkov. Po pregledu 

zbranih podatkov smo naredili osnovno univariatno analizo skozi frekvenčne porazdelitve in 

opisne statistike. Notranjo veljavnost vprašalnika UWES smo preverili s pomočjo testa 

Cronbach alfa. S pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije smo preverili povezanosti med 

dejavniki notranjega organizacijskega okolja in zavzetostjo zaposlenih. Z bivariatno analizo 

smo skozi enosmerno analizo variance (One Way Anova) preverili, ali obstajajo statistično 

značilne razlike med aritmetičnimi sredinami naših podvzorcev, ki so opredeljeni glede na 
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zastavljena raziskovalna vprašanja. Za ugotavljanje statističnih razlik smo dodatno uporabili 

tudi Lavenov test za homogenost varianc, neparametrični Welchev test in Games-Howellov 

test. Pri analizi zavzetosti glede na položaj v organizaciji smo uporabili t-test za neodvisna 

vzorca.  

Ugotovili smo, da je splošna stopnja delovne zavzetosti na zgornji meji povprečne, torej so 

zaposleni v ZDL v povprečju visoko povprečno zavzeti (po normah za UWES-17) oz. da je 

57 % zavzetih, 37 % nezavzetih in 6 % aktivno nezavzetih (glede na Gallupovo opredelitev). 

Zaposleni v ZDL so veliko bolj zavzeti, kot je bilo ugotovljeno v vseh tujih raziskavah v 

zdravstvu, prav tako tudi veliko bolj od ugotovitev v Gallupovi raziskavi. V primerjavi z 

večino slovenskih raziskav o zavzetosti na področju zdravstva je zavzetost zaposlenih v ZDL 

tudi na precej boljši ravni. Zaposleni v slovenskem zdravstvu so tudi sicer bolj zavzeti za delo 

kot v zdravstvu v tujini. Poleg tega je pomembno dejstvo, da je razmerje med zavzetimi in 

aktivno nezavzetimi v ZDL (in v slovenskem zdravstvu) bistveno boljše od ugotovitev v tujih 

raziskavah na področju zdravstva in boljše od ugotovitev v Gallupovi raziskavi. V zadnjem 

času smo priča številnim medijskim izpostavljanjem težav v zdravstvu, predvsem na 

sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva, kar bi lahko pripisali tudi nizki zavzetosti 

zaposlenih in po našem mnenju predvsem socialnim odnosom med zdravstvenim osebjem v 

bolnišnicah in kliničnih centrih. Izsledki te raziskave osvetljujejo boljše stanje na področju 

zavzetosti zaposlenih v proučevani zdravstveni organizaciji na primarni ravni zdravstvenega 

varstva, ki je očitno uspešna, ne le na področju zavzetosti, ampak tudi v ravnanju z 

zaposlenimi. Ugotovitve kažejo, da ZDL zaposlenim omogoča delovno okolje, v katerem 

imajo vse potrebno, da dobro opravijo svoje delo. Sodelavci se med seboj zelo dobro 

razumejo, prav tako imajo zelo dobre odnose z nadrejenimi. Dobro je tudi vodenje 

organizacije in komunikacija, s katero zaposleni pridobijo vse informacije, da kakovostno 

opravijo delo. V organizaciji imajo prav tako dovolj možnosti za učenje ter osebni razvoj.  

Po različnih organizacijskih ravneh in skupinah se izmenjujeta visoka in povprečna stopnja 

delovne zavzetosti, torej so zaposleni v ZDL večinoma zavzeti oz. nezavzeti za delo. Višje 

ravni zavzetosti imajo v treh od devetih OE, v dveh od šestih dejavnostih, v treh od petih 

poklicnih skupinah ter v štirih od sedmih izobrazbenih skupinah. Dosežena stopnja izobrazbe 

je dejavnik, ki je povezan s stopnjo delovne zavzetosti, ta pa se povečuje skladno z doseženo 

višjo stopnjo izobrazbe, torej so bolj izobraženi tudi bolj zavzeti za delo. Tisti, ki so na 

vodilnih delovnih mestih, so bolj zavzeti kot tisti, ki vodstvene funkcije ne opravljajo. Do 

enakih izsledkov je prišla tudi Horvat (2017) v OE Patronažno varstvo ZD Maribor. 

Prevladujejo zavzeti vodje, relativno velik delež vseh vodij ima povprečno stopnjo delovne 

zavzetosti oz. so nezavzeti. V srednjem managementu so celo nekoliko bolj zavzeti kot v 

vršnem, čeprav imajo oboji v povprečju visoko stopnjo delovne zavzetosti.  

Na osnovi pridobljenih empiričnih izsledkov, teoretičnih izhodišč in empiričnih spoznanj 

drugih sorodnih raziskav smo izoblikovali priporočila za prakso in vodstvo organizacije. Za 
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odgovor na vprašanje, kako dvigniti raven zavzetosti v organizaciji, smo predstavili 

aktivnosti, ki bodo podpirale trajnostno spodbujanje zavzetosti v proučevani organizaciji, in 

sicer sistemski pristop k spodbujanju zavzetosti zaposlenih z zapisom strategije in aktivnosti 

za ta strateški cilj, ki so komunicirane od vodstva navzdol; letno izvajanje merjenja zavzetosti, 

pri tem je pomembno začeti z osredotočanjem na bistvene dejavnike, ki so najbolj povezani z 

zavzetostjo zaposlenih in aktivnostmi za izboljšanje teh dejavnikov; zagotavljanje povratnih 

informacij o zavzetosti z objavo rezultatov v internem glasilu in obvestilih za zaposlene; 

ciljno usmerjeno strokovno izpopolnjevanje managementa in vodij za krepitev delovne 

zavzetosti zaposlenih s poudarkom na pomenu zavzetosti za posameznika, organizacijo in ne 

nazadnje za kakovost zdravstvene obravnave in zadovoljstvo pacientov.  

Naša raziskava je prva raziskava na primarni ravni zdravstvenega varstva, poleg tega tudi 

prva v slovenskem zdravstvu na tako velikem vzorcu, četudi samo znotraj ene organizacije. 

Spoznanja drugih raziskav potrjujejo povezanost dejavnikov, kot so ustrezno delovno okolje, 

podpora sodelavcev in nadrejenih, organizacijska podpora, povratne informacije ter možnosti 

za učenje in razvoj, s stopnjo delovne zavzetosti. Višja delovna zavzetost je povezana s 

povečano produktivnostjo, kakovostnejšo zdravstveno oskrbo in večjim zadovoljstvom 

pacientov, dobrim počutjem zaposlenih in posledično z zmanjšanim absentizmom in 

fluktuacijo. Glede na predpostavko o subopitmalni ravni zavzetosti v proučevani organizaciji 

smo prišli do spoznanja, da so zaposleni v ZDL bolj zavzeti od pričakovanega, prav tako je 

stanje veliko boljše od spoznanj drugih raziskav na področju zdravstva in širše. Zaposleni v 

ZDL so večinoma zavzeti oz. nezavzeti za delo glede na različne organizacijske ravni in 

skupine. Relativno visok delež zavzetosti je v vseh OE. Zanimivo je tudi, da so v dejavnosti 

Patronažno varstvo in nega na domu najbolj zavzeti za delo, visok delež zavzetosti je tudi v 

dejavnosti Zobozdravstvenega varstva. Zaposleni v zdravstvenih poklicnih skupinah so bolj 

zavzeti od nezdravstvenih. Presenetljivo pa je, da je med vodji relativno velik delež 

zaposlenih s povprečno stopnjo delovne zavzetosti oz. nezavzetih, kar gotovo ni spodbuden 

podatek, saj so ravno vodje primarno odgovorni za raven zavzetosti zaposlenih.  

Razlogi za ugotovljeno stanje, torej višje ravni zavzetosti v primerjavi z drugimi raziskavami, 

so verjetno rezultat dejavnikov znotraj organizacije, saj ZDL nudi svojim zaposlenim dobre 

pogoje za delo, veliko vlaga v izpopolnjevanja zaposlenih preko osebnih planov 

izobraževanja, tudi za izboljšanje odnosov in ustrezne komunikacije preko širjenja 

mediacijskih veščin in tednov kakovosti, katerih namen je izmenjava in predaja znanja ter 

izkušenj kot tudi širjenje ideje o kakovosti in varnosti, udeleženci pa tako pridobijo dodatna 

znanja s področja organizacije dela, komunikacije, varnosti, učinkovitosti kot tudi s področja 

produktivnosti. Poleg tega je management v preteklih dveh letih organiziral ciljno usmerjena 

izpopolnjevanja v obliki delavnic za vršni in srednji management na temo komunikacije, 

motivacije, organizacije dela, učinkovitosti reševanja problemov, vodenja sestankov in 

nastopanja pred skupino, odgovornosti in integritete vodij, upravljanja s spremembami, 

ciljnega vodenja, učinkovitega obvladovanja časa, timskega dela, povečanja osebne 
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učinkovitosti in obvladovanja stresa. V letošnjem in naslednjem letu bodo podobne delavnice 

organizirali še za vse ostale zaposlene. V kontekstu relativno visokega deleža nezavzetosti 

med vodji bo moral management poiskati razloge oz. dejavnike povezane z ugotovljenim 

stanjem, saj predstavljajo vodje povezovalni člen med managementom in ostalimi 

zaposlenimi in so zato ključni za uspešnost trajnostnega spodbujanja zavzetosti ter posledično 

tudi za organizacijsko uspešnost. 

Raziskava nudi izhodišče za nadaljnje proučevanje zavzetosti v povezavi z delovno 

uspešnostjo zaposlenih v različnih organizacijah, saj se rezerve za izboljšanje produktivnosti, 

rast in razvoj organizacij oz. poslovne uspešnosti skrivajo v ustreznejšem ravnanju z 

zaposlenimi. Glede na maloštevilne raziskave o zavzetosti zaposlenih v zdravstvenih 

organizacijah in glede na to, da podatkov o ravneh zavzetosti ni prav veliko, bi veljalo 

preveriti ravni zavzetosti med različnimi zdravstvenimi organizacijami ter narediti primerjavo 

med organizacijami znotraj posameznih ravni zdravstvenega varstva (primarne, sekundarne in 

terciarne). Zanimivo bi bilo tudi nadaljnje proučevanje zavzetosti zaposlenih med različnimi 

profili zdravstvenega osebja, saj obstajajo razlike med njimi in njihovo zavzetostjo, kot npr. 

med zdravniki in medicinskimi sestrami. Glede na spoznanja naše raziskave bi bilo smiselno 

preveriti vlogo dodatnih dejavnikov povezanih z zavzetostjo oz. nezavzetostjo vodij v 

proučevani organizaciji in širše, tudi v drugih zdravstvenih organizacijah na vseh ravneh 

zdravstvenega varstva. Poleg tega je slaba medijska podoba zdravstva lahko tudi posledica 

nizke zavzetosti zaposlenih in slabih socialnih odnosov med zaposlenimi. V dosedanjih 

raziskavah o delovni zavzetosti v Sloveniji obstaja raziskovalna vrzel na področju 

proučevanja povezave med zavzetostjo zaposlenih in kakovostjo obravnave ter zadovoljstvom 

pacientov. Razumevanje, kdaj je zavzetost v posamezni organizaciji povezana z ravnjo 

zadovoljstva pacientov, zagotavlja vpogled za določanje realnih organizacijskih ciljev glede 

zadovoljstva pacientov, ki je koristno za management zdravstvenih organizacij. V Sloveniji bi 

navedene raziskave lahko izvedli v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je 

krovna strokovna organizacija javnih zdravstvenih zavodov. Zaposleni v zdravstvu bi morali 

prepoznati učinek zavzetega in nezavzetega osebja, ki ga ta lahko ima na organizacijske 

rezultate, vključno s kakovostjo obravnave in oskrbe pacientov.  

Naše temeljno raziskovalno izhodišče je bilo suboptimalna raven delovne zavzetosti. 

Delodajalci si po definiciji želijo le visoko zavzeto delovno silo, predano delu in organizaciji. 

Pa je to tudi v naši človeški naravi? Je delo res edino in vse kar bi morali imeti? Kaj pa je 

optimalna raven zavzetosti? Optimalna zavzetost pomeni samozavedanje in zavezanost 

lastnemu bitju. Zavzeti smo, ko se ukvarjamo s tem, kar počnemo, s komerkoli smo v tistem 

trenutku. Zavzeti smo, ko ne pobegnemo od napora življenja, ampak najdemo smisel in 

namen. Takšna zaveza je preprosta, vendar jo je težko doseči in vzdrževati. Enostavnost pride, 

ko se pomen samoaktivacije razume in izvaja. Izziv je v vztrajnosti in zavezanosti. Vendar z 

vztrajnostjo dosežemo dobre rezultate, za nas in za druge. To je zavzetost z življenjem.
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Priloga 1 

 

Povabilo k sodelovanju v anketi o zavzetosti zaposlenih v ZD Ljubljana 

 

Spoštovani, 

vabljeni k sodelovanju v anketi z naslovom “Zavzetost zaposlenih v ZD Ljubljana”, ki vam bo 

vzela 5 minut. Prvi sklop ankete obsega 17 trditev, ki temeljijo na akademsko uveljavljenem 

vprašalniku o zavzetosti zaposlenih UWES (angl. Utrecht Work Engagement Scale), drugi 

sklop zajema 7 trditev o dejavnikih, ki so povezani z zavzetostjo zaposlenih in tretji sklop, ki 

ima 5 demografskih vprašanj.  

Pridobljeni podatki bodo služili za namen te raziskave in bodo vodilo vodstvu na tem 

področju.  

Prosimo vas, da anketo izpolnite do 18.5.2018. V kolikor do navedenega dne ne bomo dobili 

zadostnega števila odgovorov, bomo anketo podaljšali in vse tiste, ki je ne boste izpolnili, 

ponovno povabili k izpolnitvi. Anketa je anonimna, saj vsebine posameznega odgovorjenega 

vprašalnika ne vidimo, niti ta ni vezana na ime in priimek. Vidimo le, komu vse smo anketo 

poslali in kdo je oz. ni odgovoril nanjo. 

Za sodelovanje kliknite na naslednjo povezavo:  

http://www.zd-lj.si/ankete/index.php/159852?token=hmgahdbhedd8ru3&lang=sl 

Za vaše sodelovanje se vam že v naprej prijazno zahvaljujem, 

Polona Szilvassy 

http://www.zd-lj.si/ankete/index.php/159852?token=hmgahdbhedd8ru3&lang=sl




 

 

 

Priloga 2 

VPRAŠALNIK O ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH (Utrecht Work Engagement Scale) 

Spoštovani, 

prosim za 5 minut vašega časa za izpolnitev ankete. Pripravljam magistrsko nalogo, katere 

namen je ugotoviti stanje na področju zavzetosti zaposlenih v ZD Ljubljana. Vaše sodelovanje 

je za raziskavo pomembno, saj lahko le z vašimi odgovori dobimo vpogled v dejansko stanje 

na tem področju. Za raziskavo smo pridobili tudi soglasje vodstva. 

Anketa je anonimna. Zbrani podatki bodo analizirani na splošno in ne na ravni posameznika. 

Pridobljeni podatki bodo služili za namen te raziskave in bodo vodilo vodstvu na tem 

področju. 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

Polona Szilvassy 

1.sklop: Anketa o delu in dobrem počutju - Work & Well-being Survey (UWES) 

Navedenih je 17 trditev o tem, kako se počutite na delovnem mestu. Vsako izjavo natančno 

preberite in se odločite, ali ste se kdaj počutili tako glede vaše službe. Če tega občutka niste 

nikoli imeli, označite 0 (nikoli) v prostoru za trditvijo. Če ste ta občutek imeli pa navedite, 

kako pogosto ste ga občutili, tako da označite številko (od 1 do 6), ki najbolje opisuje, kako 

pogosto se počutite tako. 

Nikoli Skoraj nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo pogosto Vedno 

0 1 2 3 4 5 6 

  
Nekajkrat letno 

ali manj 

Enkrat na 

mesec ali manj 

Nekajkrat 

na mesec 

Enkrat na 

teden 

Nekajkrat na 

teden 
Vsak dan 

1. Pri svojem delu sem napolnjen z energijo.  

2. Moje delo je koristno in smiselno.  

3. Medtem ko delam čas hitro mineva. 

4. Pri delu se počutim močnega in zavzetega. 

5. Nad svojim delom sem navdušen. 

6. Medtem ko delam, pozabim na vse ostalo. 

7. Moje delo me navdihuje. 

8. Ko se zjutraj zbudim, se veselim svojega dela. 

9. Počutim se vesel, ko delam intenzivno. 

10. Ponosen sem na svoje delo. 

11. Moje delo me posrka vase. 
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12. Ko delam, se lahko svojemu delu zelo dolgo posvetim. 

13. Delo mi predstavlja izziv. 

14. Svojemu delu sem popolnoma predan. 

15. Pri svojem delu sem psihično zelo odporen. 

16. Težko se ločim od svojega dela. 

17. Pri svojem delu vedno vztrajam, tudi takrat, ko se stvari ne odvijajo najbolje. 

2.sklop: Navedenih je 7 trditev o dejavnikih, ki so povezani z zavzetostjo zaposlenih. Za 

vsako trditev označite stopnjo vašega strinjanja. 

Sploh se ne strinjam Se ne strinjam Se strinjam Zelo se strinjam Popolnoma se strinjam 

0 1 2 3 4 

18. Fizično okolje zagotavlja vse, kar potrebujem, da dobro opravim svoje delo. 

19. S sodelavci sem v dobrih odnosih. 

20. Z nadrejenim imam dober odnos. 

21. Vodenje organizacije ocenjujem kot dobro. 

22. Imam vse informacije, ki jih potrebujem za kakovostno opravljanje dela. 

23. V organizaciji imam dovolj možnosti za strokovno izpopolnjevanje. 

24. Organizacija omogoča osebni razvoj. 

3. sklop: demografska vprašanja 

Enota ZDL v kateri ste zaposleni: 

1. Bežigrad 

2. Center 

3. Moste-Polje 

4. Šiška 

5. Šentvid 

6. Vič-Rudnik 

7. Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP) 

8. Uprava ZDL 

9. Inštitut za raziskave in razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti (IRROZ) 

Dejavnost v kateri ste zaposleni: 

1. Zdravstveno varstvo odraslih - ambulante družinske medicine 

2. Zdravstveno varstvo predšolskih otrok 

3. Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine 

4. Zdravstveno varstvo žensk 

5. Zobozdravstveno varstvo odraslih 
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6. Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine 

7. Patronažno varstvo in nega na domu 

8. Fizioterapija 

9. Rentgenska diagnostika 

10. Ultrazvočna diagnostika 

11. Razvojna ambulanta 

12. Laboratorijska diagnostika 

13. Center za bolezni dojk 

14. Zdravstvenovzgojni center (Šola za starše, ZVC programi, Testi hoje...) 

15. Center za duševno zdravje 

16. Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog 

17. Center medicine dela, prometa in športa 

18. Zobotehnični laboratorij 

19. Specialistična ambulanta za bolezni srca in ožilja 

20. Specialistična ambulanta za čeljustno ortopedijo (ortodont) 

21. Specialistična ambulanta za očesne bolezni 

22. Specialistična ambulanta za bolezni ušes, nosu in grla 

23. Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo (pedontolog) 

24. Specialistična ambulanta za otroško psihiatrijo 

25. Specialistična ambulanta za pljučne bolezni 

26. Ambulanta za sladkorno bolezen 

27. Specialistična ambulanta za ustne bolezni in bolezni obzobnih tkiv (parodontolog) 

28. Specialistična ambulanta za zobno protetiko 

29. Drugo: _________________ 

Poklicna skupina: 

1. zdravnik / zobozdravnik 

2. zdravstvena nega (medicinska sestra – SMS, DMS, zobozdravstvena asistentka,ipd.) 

3. zdravstveni delavec ali sodelavec (zaposleni v CDZ, zaposleni v laboratoriju, 

fizioterapevt, delovni terapevt, radiološki inženir, zobotehnik, farmacevt, sanitarni tehnik 

ipd.) 

4. nezdravstveni delavec (administracija, hišnik, vzdrževalec, informator, kurir ipd.) 

5. vodstvo (direktor, namestnik direktorja, strokovni direktor, predstojnik, vodja področja) 

6. drugo:_____________________ 

Dosežena stopnja izobrazbe: 

1. poklicna  

2. srednješolska  

3. višješolska  
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4. dodiplomska (visokošolska strokovna, univerzitetna – 1. bolonjska stopnja) 

5. podiplomska (specializacija, magisterij stroke – 2. bolonjska stopnja) 

6. magisterij znanosti 

7. doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) 

8. drugo: ______________ 

Položaj v organizaciji: 

vodja DA / NE 
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Opomnik za sodelovanje v anketi o zavzetosti zaposlenih v ZD Ljubljana 

 

Spoštovani,  

pred kratkim smo vas povabili k sodelovanju v anketi o Zavzetosti zaposlenih v ZD 

Ljubljana. Opazili smo, da ankete še niste izpolnili ali je ta izpolnjena le delno. Zato bi vas 

radi opomnili, da je anketa še vedno na voljo za izpolnjevanje do vključno petka 18.5.2018. 

Za sodelovanje, kliknite na naslednjo povezavo: 

http://www.zd-lj.si/ankete/index.php/159852?token=hmgahdbhedd8ru3&lang=sl 

Prijazen pozdrav, Polona Szilvassy 

http://www.zd-lj.si/ankete/index.php/159852?token=hmgahdbhedd8ru3&lang=sl
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Vrednosti Cronbach alfe v primeru izločitve posamezne trditve 

Zaporedna št. Trditev* Vrednost Cronbach alfe, če trditev izločimo 

1 VI1 0,948 

2 DE1 0,950 

3 AB1 0,951 

4 VI2 0,947 

5 DE2 0,946 

6 AB2 0,949 

7 DE3 0,946 

8 VI3 0,946 

9 AB3 0,947 

10 DE4 0,947 

11 AB4 0,948 

12 VI4 0,947 

13 DE5 0,946 

14 AB5 0,946 

15 VI5 0,948 

16 AB6 0,952 

17 VI6 0,950 

*(angl. VI – vigor, DE – dedication, AB – absorbtion) 

 

 

 

 

 

 


