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POVZETEK 

Zadovoljstvo zaposlenih predstavlja enega izmed ključnih dejavnikov uspešnosti podjetja ali 

druge organizacije. Namen diplomske naloge je prikazati zadovoljstvo zaposlenih sodelavcev 

v izbranem podjetju ter ga primerjati z rezultati raziskav iz preteklih let in na podlagi 

ugotovitev oblikovati predloge za izboljšave. Empirični del raziskave smo izvedli s pomočjo 

standardiziranega vprašalnika o ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih, ki smo ga razdelili med 

75 zaposlenih sodelavcev v izbranem podjetju. Iz izidov anketiranja je razvidno, da so bili 

sodelavci najbolj zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, delovnim časom in z nadrejenimi, saj te 

trditve dosegajo povprečno oceno 4 ali več. Najmanj so bili zaposleni sodelavci zadovoljni s 

pogoji za delo in plačo, kjer povprečni oceni znašata 2,87 in 2,90. Zasnovali smo predloge za 

izboljšanje na področju izobraţevanja in usposabljanja, uvedbe ustrezne stimulacije in 

ciljnega vodenja ter nagrajevanja, ki naj bi bili v pomoč managerjem in drugim sodelavcem v 

izbranem podjetju.  

Ključne besede: anketa, dejavniki zadovoljstva, management, organizacijska klima, podjetje, 

zadovoljstvo zaposlenih.  

SUMMARY 

Employee satisfaction is one of the key factors for the success of a company or any other 

organization. The purpose of this diploma thesis was to show the employee satisfaction in the 

selected company, to compare it with the results of researches from the previous years and to 

create proposals for improvement on the basis of the findings. The empirical part of the 

research was carried out with the help of a standardized questionnaire on employee 

satisfaction assessment, which was distributed among 75 employees in the selected company. 

The results of the survey show that the employees were most satisfied with the permanence of 

employment, working hours and direct superiors, as these statements reach an average grade 

of 4 or more. The employees were at least satisfied with the working conditions and salary, 

where the average score was 2.87 and 2.90. We have designed proposals for improvement in 

the field of education and training, the introduction of appropriate stimulation, targeted 

management and rewards, which should be helpful for managers and other employees in the 

selected company. 

Key words: survey, satisfaction factors, management, organizational climate, company, 

employee satisfaction. 

UDK: 005.32:331.101.32(043.2) 
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1 UVOD 

V diplomski nalogi smo sprva predstavili teoretična izhodišča in opredelili problem, ki je 

natančneje obravnavan v nadaljevanju diplomske naloge. Zastavili smo ključne namene, cilje 

in predpostavke, na podlagi katerih smo opravili analizo obravnavanega problema. Opisali 

smo omejitve, s katerimi smo se srečevali skozi analizo ter predstavili predvidene metode 

raziskovalnega dela.   

1.1 Opis teoretičnih izhodišč in opredelitev problema 

Ravnanje z ljudmi pri delu postaja vse pomembnejši dejavnik uspešnosti v vsaki organizaciji. 

Vse več managerjev si prizadeva za ustvarjanje dobrega delovnega okolja s pomočjo 

organizacijske kulture in organizacijske klime. Na ta način naj bi bili zaposleni sodelavci bolj 

zadovoljni in motivirani za svoje delo ter bolj uspešni pri delu, ki ga opravljajo. V podjetjih in 

drugih organizacijah si na različne načine prizadevajo za njihovo zadovoljstvo in 

motiviranost. Lastniki in managerji se vse bolj zavedajo, da zadovoljni sodelavci odkrivajo 

nove poslovne priloţnosti, razvijajo nove izdelke ali storitve (v nadaljevanju proizvode) in 

skrbijo za trajnostni razvoj organizacije. Ravnanje z ljudmi pri delu je ena izmed najteţjih 

nalog managerjev predvsem zato, ker pride vsak posameznik v organizacijo z različnimi 

interesi, potrebami in ţeljami, ki naj bi jih dober manager prepoznal in si prizadeval za 

zadovoljstvo zaposlenih.  

Avtorji v strokovni literaturi na različne načine opredeljujejo pojem zadovoljstva pri delu.  

Moţina (1994, 4) pravi, da je za doseganje zadovoljstva potrebna sinergija pozitivnih in 

negativnih doţivljanj ljudi pri opravljanju dela. Zadovoljstvo pojmuje kot pozitivno 

emocionalno stanje, ki zaposlenim omogoča večjo produktivnost in uspešnost pri opravljanju 

delovnih nalog.  

Zupan (2001, 104) zapiše, da je zadovoljstvo pri delu prijetna oziroma pozitivna čustvena 

reakcija na posameznikovo doţivljanje dela. Gre za notranje dojemanje, na katerega vplivajo 

številni osebni dejavniki. Rezultati pri delu so odvisni od posameznikovega zaznavanja 

trenutnih razmer in primerjanja s svojimi vrednotami. Interpretiranje zadovoljstva je pogojeno 

s tem, kakšne so posameznikove prioritete in pričakovanja. Nezadovoljstvo bo izkazal 

posameznik takrat, ko bo pri dejavnikih, ki so zanj prvotnega pomena, dobil manj kot je sam 

pričakoval. Uspešnost poslovanja organizacije, je v veliki meri odvisno od zadovoljstva 

zaposlenih. 

George in Jones (2007, 84) razumeta zadovoljstvo pri delu kot skupek občutkov in prepričanj, 

ki jih imajo ljudje o svoji trenutni zaposlitvi. Zadovoljstvo zaposlenih je eden 

najpomembnejših in najbolje raziskanih delovnih odnosov znotraj organizacijskega vedenja. 
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V podjetju, v katerem si prizadevajo za doseganje čim večjega zadovoljstva zaposlenih se 

zavedajo,  kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo pri delu. V strokovni literaturi zasledimo 

številne različne opredelitve teh dejavnikov. 

Mihalič (2006, 266) meni, da so dejavniki zadovoljstva zaposlenih z delom in z delovnim 

mestom sicer odvisni od posameznika, vendar obstajajo nekateri splošni dejavniki, ki so 

potrebni za zadovoljstvo na delovnem mestu in pri delu vsakega zaposlenega. 

Svetlik idr. (2009, 341) dejavnike zadovoljstva pri delu razdelijo na več podskupin:  

 Vsebina dela: moţnost uporabe znanja, moţnost učenja in strokovne rasti, zanimivost 

dela;  

 samostojnost pri delu: samostojno razporejanje delovnega časa, moţnost soodločanja o 

organizaciji; 

 plača, dodatki in ugodnosti; 

 vodenje in organiziranost dela: dajanje priznanj in pohval, usmerjenost vodje k ljudem; 

 odnos pri delu: dobra delovna klima, skupinski duh, razreševanje sporov, dobra 

komunikacija; 

 delovne razmere: varnost in zdravje pri delu, odpravljanje motečih dejavnikov, kot so 

vlaga, neugodna temperatura, nevarne snovi, prah in hrup. 

Diplomska naloga v prvem delu obsega opredelitev definicij zadovoljstva zaposlenih ter 

ključne dejavnike, ki vplivajo na njihovo zadovoljstvo. Opredeljena sta tudi pojma 

pripadnosti in lojalnosti zaposlenih. V nadaljevanju sledi predstavitev izbranega podjetja, v 

katerem je bilo opravljeno anketiranje in kratek zgodovinski pregled gospodarske druţbe, 

njegovo poslanstvo, vizijo ter temeljna načela poslovanja. Predstavljene so lastniška in 

organizacijska struktura ter zaposleni in njihova kadrovska struktura (spol, izobrazba, delovna 

doba ipd.). V teoretičnem delu so predstavljena tudi aktualna stališča podjetja do 

izobraţevanja, usposabljanja in razvoja zaposlenih ter projekti, ki se navezujejo na področje 

ravnanja z zaposlenimi. 

V empiričnem delu diplomske naloge smo s pomočjo standardiziranega vprašalnika analizirali 

zadovoljstvo zaposlenih v izbrani gospodarski druţbi in na podlagi analize preverili 

predpostavke, ki smo jih formirali. Rezultate naše analize smo nato primerjali z rezultati 

analize zadovoljstva zaposlenih, ki je bila v izbranem podjetju opravljena v preteklih letih. Na 

podlagi predhodnih spoznanj smo zasnovali predloge za morebitne izboljšave na področju 

zadovoljstva zaposlenih v izbranem podjetju.  

1.2 Nameni, cilji in predpostavke diplomske naloge 

Nameni diplomskega dela so analizirati zadovoljstvo zaposlenih v izbrani gospodarski druţbi 

in ga primerjati s predhodnimi ugotovitvami ter zasnovati predloge za morebitne izboljšave.  
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Cilji diplomske naloge so: 

1. Opraviti pregled 30–40 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature s področja 

zadovoljstva zaposlenih ter dejavnikov, ki vplivajo nanje.  

2. Izvedba empirične raziskave o zadovoljstvu zaposlenih s pomočjo reprezentativnega 

vzorca 75 sodelavcev v izbrani gospodarski druţbi. 

3. Na podlagi primerjave med trenutnim in predhodnih stanjem o zadovoljstvu zaposlenih 

sodelavcev zasnovati predloge za izboljšave. 

Na podlagi namena in ciljev diplomskega dela smo formirali naslednje predpostavke: 

 Povprečna stopnja zadovoljstva zaposlenih je višja od 3,0 na lestvici od 1–5. 

 Plača je najpomembnejši dejavnik nezadovoljstva zaposlenih. 

 Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo demografski podatki (starost, delovna doba, 

izobrazba). 

1.3 Predpostavke in omejitve 

Pri izdelavi dispozicije diplomske naloge smo identificirali nekatere vsebinske in 

metodološke predpostavke in omejitve.  

 Vsebinska predpostavka temelji na tem, da je zadovoljstvo zaposlenih konstrukt z 

mnoţico dejavnikov, ki vplivajo nanj.  

 Zadovoljstvo zaposlenih in dejavniki zadovoljstva zaposlenih sta aktualni tematiki, ki 

jima je v domači ter tuji strokovni literaturi namenjena velika pozornost in ju je zato 

vredno globlje proučevati.  

 Vprašalnik je najboljši način za pridobivanje podatkov o zadovoljstvu zaposlenih.  

 Predpostavljamo, da bodo zaposleni na vprašalnik odgovarjali vestno in da bodo podatki, 

ki jih bomo z anketiranjem pridobili verodostojni in bodo prikazovali dejansko stanje v 

podjetju.  

 Glede na prvotni pozitiven odziv podjetja na izvedbo anketiranja ne pričakujemo teţav 

pri pridobivanju potrebnih internih podatkov za izvedbo diplomskega dela.  

Predvidene omejitve pri izdelavi diplomske naloge so:  

 Anketiranje je bilo izvedeno v izbranem podjetju, zato izidov ne bo mogoče posploševati 

na druga podjetja ali druge dejavnosti;  

 pri izvedbi raziskave je bil fokus usmerjen na ugotavljanje stanja o zadovoljstvu 

zaposlenih v izbranem podjetju in ne na proučevanje vpliva zadovoljstva na kazalnike 

uspešnosti poslovanja;  

 Verjetnost, da vsi zaposleni ne bodo pripravljeni odgovarjati na vprašanja. 
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1.4 Predvidene metode raziskovalnega dela 

Diplomsko delo je vsebinsko razdeljeno na teoretični del in empirični del, v katerem so 

predstavljeni dejanski rezultati vprašalnika. 

V prvem delu diplomskega dela je uporabljena deskriptivna oziroma opisna metoda, ki je 

podprta z domačo in tujo strokovno literaturo. Predstavljene so definicije in teorije o izbrani 

temi s področja zadovoljstva zaposlenih ter dejavnikov, ki vplivajo nanje.  

V drugem, tj. empiričnem delu diplomske naloge so uporabljene kvantitativne metode. Kot 

pripomoček zbiranja podatkov je uporabljena tehnika pisnega anketiranja.  

Raziskavo smo izvedli s pomočjo standardiziranega vprašalnika. Vprašalnik smo deloma 

povzeli po vprašalniku projekta SiOK (Slovenska organizacijska klima) in deloma po 

vprašalniku avtorja Mihaliča (2007, 45–52). Vprašalnik, ki obsega 54 vprašanj, vsebuje 

sedem dimenzij, in sicer: vizijo in poslanstvo organizacije, vodstvo organizacije, delovne 

razmere in pogoje za delo, organizacijsko klimo, medsebojne odnose, napredovanje, 

izobraţevanje, usposabljanje ter splošno zadovoljstvo. 

V izbrani gospodarski druţbi je bilo dne, 28. 2. 2018 zaposlenih 258 sodelavcev. Glede na 

visoko število zaposlenih v podjetju smo anketo izvedli le v izbranem oddelku znotraj 

podjetja. Anketiranje zaposlenih (brez odsotnih zaradi bolniške, porodniške, daljšega dopusta 

ipd.) v izbrani organizacijski enoti podjetja je potekalo v obdobju od 3.–10. 4. 2018. 

Zbrane podatke smo ustrezno kvantitativno obdelali ter jih interpretirali s pomočjo osnovne 

opisne statistike (frekvenčna razporeditev, aritmetična sredina in standardni odklon).  
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2 ZADOVOLJSTVO IN DEJAVNIKI ZADOVOLJSTVA PRI DELU   

Na podlagi pregledane literature smo opredelili pojem zadovoljstva zaposlenih. V 

nadaljevanju so predstavljeni ključni dejavniki zadovoljstva zaposlenih in metode, ki sluţijo 

merjenju stopnje zadovoljstva zaposlenih. Sledita poglavje o lojalnosti zaposlenih v 

organizaciji in kratek opis značilnosti izbranega podjetja. 

2.1 Opredelitev zadovoljstva zaposlenih 

Zadovoljstvo pri delu se umešča v naravnanost do dela. V strokovni literaturi je zasledimo 

številne definicije o zadovoljstvu zaposlenih. Avtorji ta pojem različno opredeljujejo. 

Definira se kot ţeleno ali pozitivno čustveno stanje, ki je rezultat ocene posameznikovega 

dela ali doţivetja in izkušenj pri svojem delu. Pri zadovoljstvu govorimo o individualnem 

afektivnem odgovoru na delovno okolje (Slovenska organizacijska klima, 2012). 

Mihalič (2006, 266) meni, da zadovoljstvo zaposlenih predstavlja zadovoljstvo pri delu in s 

posameznimi dejavniki dela kot tudi delovnega mesta, in sicer od zadovoljstva z nalogami, do 

neposrednega zadovoljstva z nadrejenimi, z moţnostmi izobraţevanja in usposabljanja, s 

sodelavci, s fizičnimi pogoji dela in opremljenostjo, z moţnostjo napredovanja, z načinom 

dela, z nagrajevanjem, s plačo, z delovnim časom in podobno.  

Podoben pogled na definicijo zadovoljstva zaposlenih imajo tudi Moţina idr. (1998, 50), ki 

pravijo, da so za doseganje zadovoljstva na delovnem mestu ključni dejavniki, ki se odraţajo 

predvsem v obliki zadovoljive plače, moţnosti kariernega razvoja, dobrih medosebnih 

odnosih z nadrejenimi in sodelavci. Pomemben vidik doseganja zadovoljstva zaposlenih, 

predstavlja tudi priloţnost zaposlenih  za sprejemanje odločitev, ki lahko vplivajo na metode 

in procese povezane z delom. 

George in Jones (2007, 84) razumeta zadovoljstvo pri delu kot skupek občutkov in prepričanj, 

ki jih imajo ljudje o svoji trenutni zaposlitvi. Zadovoljstvo zaposlenih je eden 

najpomembnejših in najbolje raziskanih delovnih odnosov znotraj organizacijskega vedenja. 

Zupan (2001, 104) meni, da je zadovoljstvo pri delu prijetna oziroma pozitivna čustvena 

reakcija na posameznikovo doţivljanje dela. Gre za notranje dojemanje, na katerega vplivajo 

številni osebni dejavniki in je odvisno od posameznikovega zaznavanja trenutnih razmer in 

vrednot.  

Zadovoljstvo zaposlenih je močno odvisno od tega, ali delovno mesto omogoča 

zadovoljevanje potreb zaposlenih.  
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2.2 Ključni dejavniki zadovoljstva zaposlenih 

V podjetju,  v katerem si prizadevajo za doseganje čim večjega zadovoljstva zaposlenih naj bi 

se zavedali, kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo pri delu. V strokovni literaturi je 

zasledimo številne opredelitve teh dejavnikov. 

Svetlik idr. (2009, 341) dejavnike zadovoljstva pri delu razdelijo na več podskupin:  

 Vsebina dela: moţnost uporabe znanja, moţnost učenja in strokovne rasti, zanimivost 

dela;  

 samostojnost pri delu: samostojno razporejanje delovnega časa, vključenost v odločanje o 

organizaciji; 

 plača, dodatki in ugodnosti; 

 vodenje in organiziranost dela: dajanje priznanj in pohval, usmerjenost vodje k ljudem; 

 odnos pri delu: dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje sporov, dobra 

komunikacija; 

 delovne razmere: varnost in zdravje pri delu, odpravljanje motečih dejavnikov, kot so 

vlaga, neugodna temperatura, nevarne snovi, prah in hrup ipd. 

Mihalič (2006, 266) meni, da so dejavniki zadovoljstva zaposlenih z delom in z delovnim 

mestom odvisni od posameznika, vendar obstajajo nekateri splošni dejavniki, ki so potrebni 

za zadovoljstvo na delovnem mestu in pri delu vsakega zaposlenega. Na zadovoljstvo 

posameznika vplivajo dejavniki, ki so vezani zlasti na sodelavce, fizične pogoje dela, 

moţnosti osebnega in strokovnega razvoja, delovno okolje, nadrejene, plačo, naravo dela in 

podobno. 

George in Jones (2007, 84) delita dejavnike zadovoljstva na delovnem mestu na štiri skupine, 

in sicer: 1) osebnost, 2) vrednote, 3) naravo dela in 4) druţbeni vpliv.  
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Slika 1: Dejavniki zadovoljstva pri delu 

Vir: George in Jones 2007, 84. 

Ljudje različno vrednotijo in si postavljajo različne smotre, cilje. Nekaterim denar pomeni 

vse, drugi  so zadovoljni z majhno plačo, samo da lahko  razrešujejo tehnične in 

organizacijske teţave, ki zanje pomenijo osebni izziv. Tretji sprejemajo raznovrstne naloge 

brez izbire, samo da lahko ostanejo v varnem okolju organizacije in da ustreţejo svojim 

predpostavljenim (Moţina 1994, 156).  

V nadaljevanju so opisani dejavniki zadovoljstva zaposlenih (plača, delovni čas, delovne 

razmere, moţnost izobraţevanja, napredovanje, stalnost zaposlitve, organiziranost dela, 

pohvale, nagrade in kritike, soodločanje pri delu, notranja komunikacija, odnosi med 

sodelavci, odnosi z nadrejenimi).  

2.2.1 Plača 

Raziskave so pokazale, da se plača ne umešča v dejavnike motivacije, ampak v dejavnike, ki 

v ljudeh povzročajo zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. Dejstvo je, da človek zaradi večje plače 

ne bo več in temeljiteje delal, pač pa bo delal manj (Lipičnik in Moţina 1993, 48). Denar pri 

različnih ljudeh igra različne vloge, prav tako tudi za isto osebo v različnih časovnih obdobjih. 

Pogosto je prevladujoči dejavnik, odločanja ostati pri istem delodajalcu ali izbrati drugega 

(Moţina idr. 1998, 253). Če svojih uspehov niso pripravljeni deliti z zaposlenimi sodelavci, v 

organizaciji dolgoročno ne morejo biti uspešni. V nasprotnem primeru najboljši sodelavci 

odidejo, pri drugih pa se zmanjša zavzetost za delo. V kolikor organizacija ni uspešna, 
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zaposleni naj ne bi prejemali dobrih plač,  zato je pomembno, da skušajo oboji graditi 

partnerski odnos, v katerem bo vsak nekaj pridobil (Zupan 2001, 121). 

2.2.2 Delovni čas 

Delovni čas oziroma preverjanje prisotnosti je na delovnem mestu za zaposlene velikokrat 

demotivator, saj ljudem prepogosto predstavlja utesnjenost in  prisilo (Mihalič 2008, 63). 

Mihaličeva (2008, 63) predlaga, da bi se tovrsten problem odpravilo na enostaven način, in 

sicer z ukinitvijo delovnega časa. Tovrstna metoda, pa ni moţna kjerkoli, ampak bi se lahko 

povečini izvedla le na delovnih mestih, kjer prisotnost zaposlenih na delovnem mestu ni 

neposredno vezana na točno določeno uro. Moteč dejavnik delovnega časa, bi lahko na 

delovnih mestih, ki zahtevajo nujno prisotnost, omilili z prilagodljivim delovnikom, ki bi 

zaposlenim vseeno dajal več svobode in posledično večji občutek zadovoljstva. 

Pink (2011, 164) pravi, da je potrebno delovni čas popestriti z prilagojeno različico »dvajset 

odstotkov časa«, kjer organizacije zaposlene spodbujajo, da petino svojega delovnega časa 

delajo pri projektu, ki si ga sami izberejo.  

2.2.3 Delovne razmere 

Za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu sta pomembna ustrezno strokovno okolje in 

prostor. Če zaposleni občutijo zadovoljstvo v delovnem okolju in prostoru, so posledično 

zadovoljni, produktivni in uspešni (Mihalič 2008, 62). Za vzpostavitev spodbudnega in 

varnega okolja mora organizacija poskrbeti za ustrezno temperaturo in osvetlitev delovnih 

prostorov, vzdrţevanje čistoče zraka in delovnega prostora, skrb za zaščito zaposlenih pred 

prekomernim hrupom in vibracijami, redno vzdrţevanje delovnih naprav in sprejeti vse nujne 

ukrepe za prijetnejše in varnejše razmere pri delu (Bučan 2017, 9). 

Slabe fizikalne delovne razmere imajo lahko negativen učinek na zavzetost delavcev za delo, 

mnogi eksperimenti pa so pokazali, da imajo slabi medsebojni odnosi ali socialne delovne 

razmere še slabšega. Socialne delovne razmere imenujemo tudi socialna klima (Lipičnik in 

Moţina 1993, 47). 

2.2.4 Možnost izobraževanja in usposabljanja  

Tudi za področje izobraţevanja in usposabljanja velja, da mora biti posameznik za udeleţbo v 

procesu izobraţevanja in usposabljanja motiviran. Na visoko stopnjo notranje motivacije 

vplivajo pravilno pridobljena in smiselna znanja in izobrazba, ki nato zaposlenim omogoči 

produktivnejše in zanesljivejše opravljanje dela (Moţina 1994, 172). 
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Radovan (2002, 10) ugotavlja, da je motivacija odraslega posameznika odvisna od stika 

osebnih smotrov in ciljev, identitete posameznika ter od delovnega okolja, v katerem ga 

spodbujajo ali zavirajo pri uresničevanju zastavljenih smotrov in ciljev. 

 Izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih sta deleţna veliko pozornosti. Organizacije se vse 

bolj zavedajo, da je vlaganje znanja v lasten kader ključnega pomena za ohranjanje 

konkurenčne prednosti pred tekmeci (Treven 1998, 196).  

2.2.5 Napredovanje 

Napredovanje pomeni prehod sodelavca z delovnega mesta z določeno stopnjo zahtevnosti na 

drugo zahtevnejše delovno mesto. Napredovanje, bodisi vodoravno ali navpično, spremljajo 

konkretne ugodnosti, sicer nima ustreznega motivacijskega smisla (Moţina idr. 1998, 494). 

Priloţnost za napredovanje v organizaciji je pomembna značilnost, ki jo pri odločanju 

sprejema določene zaposlitve upošteva veliko ljudi. Še posebej je pomembna za kandidate, ki 

izbirajo managerska ali strokovna dela (Treven 1998, 179). 

2.2.6 Stalnost zaposlitve 

Stalnost zaposlitve delavcu zagotavlja socialno udobje in zaščito ter utrjuje poloţaj na 

druţbeni lestvici. Zelo pomemben vidik na tem področju predstavljata tudi varnost in 

nepretrganost zaposlitve, ki se odraţata predvsem skozi spreminjaje delovnega mesta in 

delovnega razmerja na eni strani ter statusom zaposlenega v podjetju na drugi strani. Varnosti 

in kontinuiranosti zaposlitve je v današnjem poslovnem svetu mogoče slediti le s stalnim 

prilagajanjem spremembam v stroki. Ključ za ohranjanje zaposlitve predstavljata 

usposabljanje in izobraţevanje. Današnji poslovni svet je nenehno izpostavljen številnim 

negotovostim in spremembam, kar se odraţa tudi na področju varnosti zaposlitve, ki je iz leta 

v leto manjša (Gorše, 2011). 

2.2.7 Organiziranost dela 

Z ustreznim formirajem dela lahko povečamo stopnjo motiviranosti delavcev za delo, kar ima 

pozitiven učinek predvsem na doseganje boljših rezultatov pri opravljanju dela na eni strani in 

povečevanju stopnje zadovoljstva zaposlenih na drugi (Moţina idr. 1998).  

Pink (2011, 164) zagovarja, da je potrebno delo organizirati tako, da se zaposlenim delo 

razdeli na način, kjer bodo tudi sami imeli priloţnost delati na projektu, na katerem si to 

najbolj ţelijo. S tem bomo ljudi usmerili k večji zavzetosti pri izvajanju posameznih nalog ter 

od njih dobili več potencialnih zamisli, ki bi lahko bile uporabne pri samem poslovnem 

procesu organizacije. 
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Delavec bo delo učinkovito opravljal, če bo le to  mamljivo, zanimivo in bo opravljanje dela 

zanj predstavljalo osebno zadovoljstvo. Za doseganje naštetih kriterijev je potrebno delo 

organizirati na podlagi sledečih smernic (Moţina idr. 1998, 152–157):  

 Raznolikost: z raznolikostjo dela povečamo zadovoljstvo zaposlenih in zmanjšamo 

moţnost napak pri delu 

 Samostojnost: samostojni sodelavci so bolj odgovorni za delo 

 Odgovornost: Delavci imajo moţnost sami priti do zaključka kako doseči zastavljeni cilj, 

ki jim ga je zastavil vodja in so pripravljeni sprejeti posledice za morebitno neustrezno 

opravljeno delo; 

 Izziv: Z novimi izzivi delavcu zagotavljamo razvijanje sposobnosti, strokovno rast in 

moţnost napredovanja; 

 Interakcija: Sodelavcu daje občutek pomembnosti, saj se zaveda, da je delo, ki ga 

opravlja pomembno tako za sodelavce, kot za organizacijo; 

 Pomen dela: Sodelavec je ob dobro opravljenem delu ponosen na rezultate, ki jih je 

dosegel in to ga navdaja z zadovoljstvom; 

 Smotri ter cilji in povratna informacija: Cilji naj bi bili jasno opredeljeni in pričakovani, 

saj na takšen način posamezniku predstavljajo izziv; 

2.2.8 Pohvale, nagrade in kritike 

Čeprav so plače nedvomno pomembne, so številne raziskave pokazale, da zaposlenim mnogo 

pomenijo ter jih v pravem trenutku in na ustrezen način spodbujajo izrečene pohvala in 

priznanje oziroma nagrade za dobro opravljeno delo. So učinkoviti pripomočki za vodenje, 

ker z njimi nagradimo takoj po doseţku, in sicer tako, da je vez med nagrado in vedenjem 

zaposlenih zelo jasna. Uporaba pohval, priznanj in nagrad je najbolj odvisna od dveh 

dejavnikov, in sicer od organizacijske kulture ter ustvarjalnosti tistih, ki jih uporabljajo 

oziroma sami oblikujejo posamezne programe (Zupan 2001, 208). 

Pohvale pozitivno delujejo na produktivnost v delovnem procesu,  s tem se povečujeta  

lojalnost in pripadnost sodelavcev do organizacije in do tistih, ki jo obvladujejo (npr. 

lastnikov in managerjev). Posledice so tudi veselje do dela in izboljšanje  organizacijske 

klime do drugih sodelavcev, kar pripelje do medsebojnega povezovanja. Iz tega vidika je 

pohvala toliko bolj pomemben dejavnik pri vsakodnevnih razreševanjih nalog in problemov 

na delovnem mestu (Titan 2004, 31). 

Za pohvale velja nekaj pravil, ki jih morajo v  organizaciji upoštevali (Titan 2004, 30): 

 Pohvala mora biti takojšnja. Znano je, da prej ko pohvalimo neko dejanje, večji učinek 

ima; 

 Pohvaliti moramo točno določeno stvar oziroma dejanje. Hvaljenje ne sme biti preveč 

splošno. V organizaciji naj bi pohvalili predvsem tisto, kar ţelijo, da se ponovi. 
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 Pohvale naj bodo, če je mogoče, izraţene v javnosti. Pohvala bo imela večji vpliv pred 

več sodelavci.  

Grajanje oziroma kritiziranje naj bo izvedeno premišljeno in korektno, predvsem ne pred 

drugimi zaposlenimi. Vse preveč vodij ţivi v iluziji, da z javnim grajanjem sodelavcev utrjuje 

in vzpostavlja avtoriteto. Vodja s takim ravnanjem kaţe na svoje nepoznavanje poslovnega 

komuniciranja in vodenja. Vsako kritiziranje sodelavca mora biti izvedeno neposredno in 

predvsem spoštljivo. Neposredni vodja ne sme dovoliti nikakršnega dvigovanja glasu nad 

sodelavcem, kar je ţal prepogosta teţava v organizacijah. Z vpitjem na sodelavca ne bomo 

izvedli le psihičnega nasilja na delovnem mestu, temveč bomo pri svojem sodelavcu izgubili 

tudi vse njegovo spoštovanje. Tako pri hvaljenju kot pri grajanju moramo izključno hvaliti ali 

kritizirati le delo in dejanja zaposlenega oziroma način njegovega odzivanja, nikakor pa ne 

smemo hvaliti ali grajati osebnosti sodelavca ali njegovih lastnosti in sposobnosti (Mihalič 

2006, 219). 

Na vprašanje, kako nagraditi uspešnost lahko odgovorimo na več načinov. Zavedati pa se 

moramo, da moramo zaposlenim najprej pomagati doseči uspešnost, šele nato lahko tudi 

nagrajujemo. Potrjeno je, da se uspešnost zaposlenih ne odraţa le pri zadovoljstvu na 

delovnem mestu, ampak da so tovrstni zaposleni zadovoljnejši tudi na področju zasebnega 

ţivljenja. Na ta način vstopijo v pozitiven trend, saj zadovoljstvo v sledečem koraku 

predstavlja osnovo povečevanja uspešnosti, ta pa ključ za doseganje zadovoljstva (Zupan 

2001, 7). 

2.2.9 Soodločanje pri delu 

Tako za razmere v svetu kot tudi pri nas velja, da na uspešnost organizacije vpliva več 

dejavnikov, in sicer: sodobna tehnologija, trţna naravnanost, zadostni finančni in drugi viri 

itd.). Ključni dejavnik so sposobni kadri, ki z razpoloţljivimi tehnično-tehnološkimi viri 

naredijo še več kot v povprečni organizaciji. Tesno s kadri je povezano delo, s katerim se 

prikaţejo rezultati (Moţina 1994, 174). 

Motiviranost za delo se poveča, če zaposleni vedo, kaj se dogaja v organizaciji, še bolj pa se 

motiviranost poveča, če so pritegnjeni k odločitvam, h katerim se nagibajo sami. To so 

zadeve, ki se nanašajo na delo, doseţke, nagrado, nadrejenega, sodelavce, moţnost 

napredovanja vključno s perspektivnim razvojem organizacijske enote oziroma organizacije, 

v kateri so zaposleni. Včasih je pomembno, da zaposlene povprašamo o njihovih predlogih, 

moţnih razrešitvah, pripravljenosti sodelovati pri razreševanju problemov oziroma pri 

kontroli izvajanja določene aktivnosti. Zaposleni si prizadevajo za sodelovanje pri odločanju 

o vsem, kar se tiče njihovega dela, zato je zaţeleno, da zaposlene vprašamo o njihovem 

mnenju in predlogih. V nasprotnem primeru so zaposleni lahko prizadeti in prikrajšani 

(Moţina 1994, 177).  
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Končne odločitve poskušamo sprejeti v doseţenem soglasju z zaposlenimi. Vse to še posebej 

velja za odločitve, ki so vezane neposredno na zaposlene (Mihalič 2008, 42). 

2.2.10 Notranja komunikacija 

Interna komunikacija je vrsta komuniciranja, ki se izvaja znotraj organizacije, obenem pa je 

oblika motivacije za dobro delo zaposlenih. Namen internega komuniciranja je, da se pri 

zaposlenih pridobi ţeleno visoko motivirano podporo organizaciji in njenim smotrom ter 

ciljem. Organizacija najbolj učinkovito posluje, če med vodstvom in zaposlenimi vlada 

sinergija, tj.  usmerjenost energije zaposlenih v doseganje skupnih ciljev, kadar imajo vsi 

sodelavci jasno sliko o osnovni usmeritvi in ambicijah v organizaciji (Urška Č. 2008). 

Osnovni nameni internega komuniciranja so naslednji (Urška Č. 2008): 

 Identifikacija zaposlenih sodelavcev z organizacijo, 

 socializacija zaposlenih sodelavcev, 

 informiranje in izobraţevanje ter usposabljanje zaposlenih, 

 prepričevanje in informiranje zaposlenih, 

 doseganje lojalnosti in motivacije pri zaposlenih, 

 razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.  

V organizaciji naj bi svoje zaposlene informirali na neposreden, zadosten in pravočasen  

način, pri katerem ne pride do izkrivljanja informacij, prav tako pa v organizaciji ni zaţeleno 

in dovoljeno prikrivanje informacij, povezanih z zaposlenimi sodelavci in njihovim delom ter 

organiziranostjo (Mihalič 2010, 26). 

2.2.11 Odnosi med zaposlenimi 

Kolektiv predstavlja ključno komponento pri doseganju zadovoljstva zaposlenih. Zaposleni so 

v zameno za dobro počutje znotraj kolektiva pripravljeni zmanjšati svoje zahteve in 

pričakovanja glede plače zanimivega dela in moţnosti napredovanja.  Počutje sodelavcev je v 

veliki meri odvisno od ljudi, ki jih obdajajo, zato smo nemalokrat priča odhodu posameznika 

iz organizacije  zgolj zaradi skrhanih medsebojnih odnosov s sodelavci. Na drugi strani, pa 

lahko dobro počutje znotraj delovne skupine, deloma nadomesti nezadovoljstvo zaposlenih 

glede ostalih pogojev dela (Mihalič 2008, 62). 

Odnosi sodelovanja med člani organizacije se kaţejo v: 

 Uspešnem izpolnjevanju delovnih in drugih nalog; 

 povečevanju uspešnosti dela; 

 spoštovanju človekove osebnosti; 

 pomoči med člani delovnega kolektiva; 

 v razumevanju različnih problemov in v prizadevanju, da bi jih razrešili. 
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Oblikovanje odnosov med zaposlenimi je v veliki meri odvisna od njih samih. Veliko vlogo 

pri formiranju medsebojnih odnosov sodelavcev pa imajo vodje, ki morajo zaslediti od kod 

izhaja vzrok morebitnega nesoglasja ter na ustrezen način opomniti na nedoslednosti v 

odnosih med sodelavci (Moţina 1994, 184). 

2.2.12 Odnosi z nadrejenim 

Vodenje predstavlja eno ključnih komponent doseganja zadovoljstva in motiviranosti 

zaposlenih. Zaposleni  pri opravljanju dela v svojem nadrejenem iščejo vzor in podporo. 

Vodje si svojo avtoriteto ustvarjajo skozi sprejemanje odgovornosti,  z dajanjem energije 

podrejenim  in pripravljenostjo na nenehno rast in razvoj. Ključnega pomena je, da vodje 

svojim podrejenim pokaţejo, da so za organizacijo pomembni ter jim naloge razdeli tako, da 

so zanje zanimive in navdušujoče ter jih na ta način prisili, da nenehno dajejo svoj 

maksimum. Dober vodja, pa ni usmerjen samo na celoten kolektiv, ampak naj bi  bil dejaven 

tudi na področju individualnega sistema motivacije, kjer naj bi s spremljanjem obnašanja 

posameznikov na različne prijeme motivacije  znal ugotoviti in razbrati, kateri so tisti 

motivacijski prijemi, ki na vsakega posameznika najbolje vplivajo (Grubiša 2001, 75). 

Med zaposlenim in vodjo mora biti sklenjeno partnerstvo za uspeh, kar pomeni, da 

medsebojno enakopravno in aktivno sodelujeta in da vsak od njiju prispeva svoj deleţ znanja, 

veščin, prizadevanj, naporov, idej, da uspešno doseţeta skupen cilj. Vodja in zaposleni 

sodelavci naj ne bi nastopali kot nasprotniki, ampak kot zavezniki, ki imajo skupni smoter in 

cilj, ki si ga prizadevajo doseči. S takšnim sodelovanjem se sproţa zadovoljstvo in omogoči 

skupni uspeh pri delu (Mihalič 2008, 22). 

2.3 Merjenje zadovoljstva zaposlenih 

Nezadovoljstvo zaposlenih se lahko v organizaciji kaţe na različne načine. Odpoved 

delovnega razmerja predstavlja za organizacijo najmanj zaţeleno posledico, saj le ta ostane 

brez sodelavca in je prisiljena poiskati njegovo zamenjavo ter jo nato uvesti in pripraviti na 

uspešno opravljanje delovnih nalog, kar lahko traja kar precej časa. Zaposleni lahko svoje 

nezadovoljstvo izkazujejo še v obliki odsotnosti z dela, zamujanjem  pri prihodu na delo,  ne 

prizadevanjem za delo ali celo nasiljem. V namen zmanjševanja in izogiba tovrstnim  

početjem, se organizacije na vse pretege trudijo dosegati najvišjo moţno stopnjo zadovoljstva 

zaposlenih sodelavcev, pa čeprav to pomeni, da v določenih trenutkih  trpijo druga področja 

delovanja organizacije (Treven 1998, 131). 

Za preučevanje zadovoljstva zaposlenih sodelavcev uporabljamo različne metode, tj. pisne ali 

grafične. Nekaj metod je predstavljenih v nadaljevanju: 
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2.3.1 Anketa zadovoljstva zaposlenih 

Ta je določena z devetimi dejavniki zadovoljstva kot pokazatelji splošnega zadovoljstva. V te 

dejavnike se umešča plačo, napredovanje, nadrejene, ugodnosti, nagrade (finančne, 

nefinančne), delovne pogoje, sodelavce, naravo dela in komunikacijo. Vsak od devetih 

dejavnikov zajema štiri trditve, pozitivne ali negativne; skupaj sestavljajo šestintrideset 

trditev. Anketirani izrazi stopnjo strinjanja na šeststopenjski Likertovi lestvici. Pri raziskavi 

dobimo deset ločenih rezultatov. Vsak od devetih merjenih dejavnikov ustvari ločen rezultat, 

pomembno pa je, da so odgovori posameznih trditev sešteti. Seštevek vseh odgovorov je 

končni rezultat posameznika. Rezultati posameznih dejavnikov se gibljejo od štiri do 

štiriindvajset točk, skupni končni  rezultat vseh devetih dejavnikov pa se giblje med 

šestintrideset in dvestošestnajstimi točkami. Zaposleni z nizkimi končnimi rezultati so 

nezadovoljni, tisti z visokimi končnimi rezultati pa so zadovoljni. Prednosti te metode sta 

dokaj enostavna uporaba in moţnost prilagoditve za lastno uporabo (Čufer 2008, 34). 

2.3.2 Strukturni vprašalnik 

Vprašalnik predstavlja najpogostejšo obliko merjenja zadovoljstva zaposlenih. Organizacija 

se na podlagi tega, katera področja ţeli podrobneje preučiti, lahko odloči med 

standardiziranim vprašalnikom, ki je primernejši za morebitno kasnejše primerjanje rezultatov 

in pa prilagojenim, ki vsebuje še dodatna vprašanja, ki se navezujejo na področja oziroma 

dejavnike, ki bi jih ţeleli v organizaciji vzeti pod drobnogled.  Analiza rezultatov strukturnega 

vprašalnika je preprosta in nam omogoča kakovosten vpogled v stanje zadovoljstva 

zaposlenih (Čufer 2008, 34). 

2.3.3 Intervju 

Intervju predstavlja cenovno draţjo in časovno kompleksnejšo metodo za ugotavljanje 

zadovoljstva zaposlenih.  Pri tovrstni metodi gre za odprt pogovor med vodjo intervjuja in 

zaposlenim v organizaciji. V primeru, da pogovor med udeleţencema poteka na podlagi 

opornih točk vodje intervjuja, govorimo o delno strukturiranem intervjuju. Najlaţjo analizo 

rezultatov opravimo na podlagi individualnih pogovorov, medtem ko iz skupinskih 

pogovorov  veliko teţje pridem do rezultatov, saj obstaja verjetnost, da le ti niso relevantni 

zaradi morebitne teţave intervjuvancev pri izraţanju svojih stališč v javnosti (Čufer 2008, 

34). 

2.3.4 Kombinacija vprašalnika in intervjuja 

Pri tej metodi gre za zdruţevanje metode vprašalnika in metode intervjuja. Na eni strani 

imamo kvantitativne podatke, ki jih zdruţimo z kvalitativnimi na drugi strani,  z namenom 
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doseganja največje učinkovitosti analize določenega segmenta z namenom potrditi ali ovreči 

predpostavke, ki smo jih oblikovali na osnovi vprašalnikov (Čufer 2008, 34). 

2.3.5 Lestvica obrazov  

Lestvica obrazov je grafična oblika in ena izmed najstarejših metod za ugotavljanje 

zadovoljstva zaposlenih sodelavcev. Odgovori na postavljeno vprašanje so prikazani v obliki 

obrazov (od najbolj mrkega do najbolj veselega). Pri tem načinu naj bi zaposleni upoštevali 

vse vidike svojega dela in obkroţili obraz, ki najbolj označuje njihove občutke pri delu 

(Treven 1998, 133–134). 

2.4 Pripadnost in lojalnost zaposlenih 

Pripadnost in lojalnost zaposlenih sta v osnovi konceptualizirani kot multidimenzionalni 

konstrukt, ki je opredeljen z identifikacijo poslanstva organizacije in delovne etike kot njunih 

dveh temeljnih elementov (Varona 2002, po Mihalič 2006, 270). Pripadnost in lojalnost 

organizacij sta po raziskavah visoko asociirani z občutkom zaposlenih glede stopnje naporov 

vzpostavljanja komunikacije s strani poslovodstva, z vključevanjem zaposlenih v procese 

sodelovanja pri odločanju in z učinkovitostjo timov, v katere so vključeni (Shadur, Kienzle in 

Rodwell 1999, po Mihalič 2006, 270). V splošnem ločimo tri vrste pripadnosti, in sicer 

pripadnost delu, karieri in organizaciji (Burud in Tomolo 2004, po Mihalič 2006, 270). 

Pripadnost in lojalnost zaposlenih sodelavcev pridobimo z višjo stopnjo njihovega 

zadovoljstva. Iz tega vidika je pripadnost pogojena z zadovoljstvom zaposlenih sodelavcev z 

delovnim mestom in z delom. Posledično je visoko stopnjo pripadnosti in lojalnosti 

zaposlenih sodelavcev mogoče zaslediti v tistih organizacijskih sistemih in kulturah, ki 

temeljijo na opolnomočenju (empowermentu), nehierarhičnem komuniciranju, izraziti 

participaciji in demokratičnemu vodenju. Najboljši zgled lojalnosti in pripadnosti je 

poslovodstvo, ki naj bi pripadnost in lojalnost skozi lasten primer tudi komuniciralo (Mihalič 

2006, 270).  

Merjenje pripadnosti in lojalnosti praviloma ne merimo ločeno, temveč ju izmerimo enkratno. 

Stopnjo pripadnosti in lojalnosti zaposlenih sodelavcev v organizaciji je mogoče izmeriti z 

uporabo vprašalnika,  ki vključuje različne navedbe, te pa posameznik ocenjuje na lestvici od 

1 do 5 glede na stopnjo strinjanja s posamezno navedbo (Mihalič 2006, 270). 

2.5 Osnovne značilnosti izbranega podjetja 

Izbrano podjetje ima več kot 50–letno tradicijo iskanja razrešitev na področju avtomobilske in 

industrijske tehnologije. Predstavlja eno izmed največjih podjetij na področju klimatizacije in 
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izdelovanja avtomobilskih sestavnih delov, ki so prisotni v vozilih vodilnih evropskih 

proizvajalcev. 

V podjetju je zaposlenih 2600 ljudi v več kot 30 druţbah po svetu, ki si pod budnim očesom 

dobro organiziranega in usposobljenega poslovodstva prizadevajo za čim večjo učinkovitost 

pri doseganju zastavljenih smotrov in ciljev (Hidria, 2009b). Do izpolnitve teh smotrov in 

ciljev ţelijo priti na podlagi ključnih vrednot druţbe, ki so:  

 Odgovornost do spoštovanja ljudi in naravnega okolja ter poslovanja z mislijo na 

prihodnost,  

 znanje in veščine (kompetence) zaposlenih sodelavcev,  

 inovativnost, ki se odraţa pri usmerjenju podjetja v prihodnost in ustvarjanju novih 

priloţnosti ter nagrajevanju izvirnosti in ustvarjalnosti, 

 odličnost, ki zajema vsa področja poslovanja in temelji na urejenosti, natančnosti, 

harmoniji in estetiki (Hidria, 2009b). 

V podjetju se skozi lastno vizijo vidijo kot vodilna gospodarska druţba za razvoj inovativnih 

razrešitev za izbrane avtomobilske in industrijske aplikacije, ki jih ustvarjajo z 

visokotehnološkimi procesi proizvajanja. Imajo jasno začrtano pot, ki temelji predvsem na 

ustvarjanju navdihujočega delovnega okolja, razvijanju kompetenc sodelavcev, ohranjanju 

podobe zanesljivega partnerja ter odgovornega ustvarjanja novih vrednosti in grajenja 

dolgoročnih partnerstev (Hidria, 2009a). 
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3 ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH SODELAVCEV V IZBRANEM 

PODJETJU  

V tem poglavju so predstavljeni populacija, vzorec sodelavcev, ki so bili del analize 

zadovoljstva zaposlenih in vprašalnik, s katerim smo opravili analizo zadovoljstva zaposlenih 

v izbranem podjetju ter grafično prikazali dobljene rezultate. 

3.1 Opis populacije in vzorca 

Populacijo v izbranem podjetju predstavlja reprezentativni vzorec 2600 sodelavcev, ki so bili 

zaposleni v več kot 30 druţbah po svetu. Na izbrani lokaciji je bilo dne, 28. 2. 2018 

zaposlenih 258 sodelavcev, ki so razdeljeni na reţijske in proizvodne delavce. 

Vprašalnik o ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih sodelavcev v izbranem podjetju smo 

osebno razdelili med 75 zaposlenih. Anketiranje je trajalo od 20. 5. do 5. 6. Izpolnjene 

vprašalnike smo osebno prevzeli in opravili osnovno statistično obdelavo s pomočjo 

programskega orodja Excel.  

3.2 Opis vprašalnika  

Pri izpeljavi empirične raziskave smo se odločili za pripravo ankete s pomočjo 

standardiziranega vprašalnika SIOK, ki smo ga dopolnili z dodatnimi vprašanji (priloga 1). 

Vprašalnik smo povzeli iz diplomskega dela (Gorše, 2011) in ga nato na podlagi analize 

poročila podjetja prilagodili tako, da smo lahko dostopali do podatkov, ki so nam v 

nadaljevanju sluţili za ustrezno analizo in primerjavo zadovoljstva zaposlenih v izbranem 

podjetju. Vprašalnik obsega 89 vprašanj, na podlagi katerih smo pridobil informacije o 

zadovoljstvu pri delu zaposlenih, o viziji in stabilnosti podjetja, o zavzetosti in odnosu do 

kakovosti znotraj same organizacije, uspešnosti organizacije in poslovodstva, pripravljenosti 

na spremembe in inovativnost, o usposabljanju in vključenosti zaposlenih, odnosu in 

pravičnosti med zaposlenimi, o jasnosti zahtev in nagrad za opravljanje dela, operativnem 

vodenju, o ciljnem vodenju in nagrajevanju znotraj podjetja, osebnem razvoju in karieri 

zaposlenih ter komuniciranju med zaposlenimi in posameznimi poslovnimi enotami. 

Vprašanja so formirana v obliki trditev, ki opisujejo različne vidike organizacije in njenega 

delovanja, anketiranci pa so nanje odgovarjali z ocenami od 1 do 5 (koliko trditev drţi za 

njihovo organizacijo, pri čemer ocena 1 pomeni Sploh se ne strinjam, ocena 5 pa Popolnoma 

se strinjam). 

Zadnji del vprašalnika je vseboval vprašanja, ki so se navezovala na demografske značilnosti 

zaposlenih sodelavcev, s katerimi smo pridobil podatke o spolu, starosti, delavni dobi in 

izobrazbi anketirancev. 
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3.3 Izidi raziskave 

V nadaljevanju sledi predstavitev demografskih značilnosti anketirancev. V spodnji tabeli 

lahko razberemo strukturo anketirancev po spolu, starosti, delovni dobi in izobrazbi. 

Demografske značilnosti anketiranih 

Na vprašalnik je odgovorilo 39 anketirancev, kar predstavlja 52% vseh anketirancev, medtem 

ko se je preostalih 36 anketirancev, kar predstavlja 48%, odločilo, da na anketni vprašalnik ne 

bo odgovarjalo.  

Preglednica 1: Struktura anketirancev po spolu, starosti, delovni dobi in izobrazbi 

  Frekvenca Delež (v %) 

Spol     

Ţenske 8 21,0 

Moški 31 79,0 

Skupaj 39 100 

Starost v letih   

do 30 let 8 20,0 

30–40 let 12 31,0 

40–50 let 7 18,0 

nad 50 let 12 31,0 

Skupaj 39 100 

Delovna doba   

do 5 let 22 56,0 

do 10 let 7 18,0 

do 15 let 2 5,0 

do 20 let 3 8,0 

nad 20 let 5 13,0 

Skupaj 39 100 

Izobrazba   

Osnovna šola ali manj 3 8,0 

Poklicna šola 8 20,0 

Srednja šola 15 38,0 

Višja in visoka šola 10 26,0 

Univerzitetna izobrazba 3 8,0 

Skupaj 39 100 

Med anketiranci je bilo 31 moških, tj. 79% celotnega reprezentativnega vzorca in 8 ţensk, tj. 

21% celotnega reprezentativnega vzorca. 
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Med vsemi anketiranci je bilo največ (12) tistih s starostjo med 30 in 40 letom, kar znaša 

31%. Enak deleţ predstavlja tudi odstotek zaposlenih, ki so stari nad 50 let. Do 30 let je starih 

8 anketirancev, tj. 20% , najmanjši deleţ anketirancev pa sestavljajo zaposleni s starostjo med 

40 in 50 let. 

Struktura anketirancev se razlikuje tudi glede na delovno dobo. V anketi je sodelovalo največ 

tistih, ki so v podjetju zaposleni do 5 let. Takšnih je bilo 22, tj. 56% vseh anketirancev. 

Zaposlenih z delovnim staţem do 10 let predstavlja 18% anketirancev, 5 anketirancev je v 

podjetju zaposlenih nad 20 let, 3 so zaposleni v podjetju do 20 let, le 2 anketiranca, tj. 5%, sta 

v podjetju zaposlena do 15 let. 

38% celotnega reprezentativnega vzorca predstavljajo zaposleni s srednješolsko izobrazbo, 10 

anketirancev, tj. 26%, ima višjo in visokošolsko izobrazbo, poklicno izobrazbo ima 20% 

anketirancev, najniţji odstotek, in sicer 8% predstavljata osnovnošolska ali niţja izobrazba ter 

univerzitetna izobrazba 

3.4 Zadovoljstvo pri delu 

Zadovoljstvo zaposlenih sodelavcev pri delu predstavlja ključ do kakovostnega in 

učinkovitega poslovanja podjetja. Grafični prikaz predstavlja, da so delavci najbolj zadovoljni 

s stalnostjo zaposlitve, delovnim časom in z nadrejenimi, saj te trditve dosegajo povprečno 

oceno 4 ali več. Zaposleni so izredno zadovoljni tudi s svojimi sodelavci, saj ima ta dejavnik 

povprečno oceno 3,97. Najmanj so zaposleni zadovoljni s pogoji za delo in plačo, saj 

povprečni oceni znašata le 2,87 in 2,90. Ostale trditve dosegajo povprečno oceno med 3,2 in 

3,6, kar ravno tako predstavlja visoko stopnjo zadovoljstva pri delu.  
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Slika 2: Zadovoljstvo pri delu 

3.4.1 Vizija in stabilnost 

Vizija in stabilnost podjetja sta pomembni za dolgoročni obstoj in delovanje. Iz grafičnega 

prikaza je razvidno mnenje zaposlenih o tem, da ima druţba velik ugled v druţbenem okolju, 

saj ima trditev povprečno oceno 4,03. Najniţjo oceno, in sicer 3,26, so anketiranci namenili 

trditvi, da so politika in cilji organizacije poznani vsem zaposlenim. Ocene med 3,62 in 3,87 

dosegajo trditve o varnosti zaposlitve, o stalnem izboljševanju ter  posodabljanju proizvodov 

in procesov ter o jasno oblikovanem poslanstvu znotraj podjetja. Na podlagi spodnje slike 

razberemo, da imajo v podjetju dobro zastavljeno vizijo in stabilnost, s tem pa so dobro 

postavljeni temelji za njihov uspešni dolgoročni obstoj in delovanje. 
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Slika 3: Vizija in stabilnost 

3.4.2 Zavzetost in odnos da kakovosti 

Za doseganje kakovosti sta pomembna zavzetost in odnos zaposlenih. Ključno vlogo pri tem 

imajo vršni managerji v podjetju, ki naj bi zaposlene sodelavce usmerjali tako, da bodo 

sposobni dosegati zavzetost in gojiti odnose, ki bodo v kombinaciji kot rezultat prinašali 

kakovost proizvodov in procesov. Najvišjo povprečno oceno, tj. 3,77, dosega trditev »vsi v 

našem podjetju smo pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva«, kar sovpada 

s povprečno oceno trditve o odgovornosti za kakovost našega dela, ki ima oceno 3,74 in 

povprečno oceno trditve »zaposleni v našem podjetju – celotnem empiričnem delu 

uporabljajte izraz podjetje ali gospodarska druţba, smo zavzeti za svoje delo«, ki ima 

povprečno oceno 3,62. Vse zgoraj navedene rezultate lahko poveţemo s trditvijo, da so v 

organizaciji postavljene zelo visoke zahteve delovne uspešnosti in pa s trditvijo, da imajo v 

organizacijskih enotah (npr. oddelkih, sluţbah, referatih, sektorjih ipd.) znotraj podjetja jasno 

zastavljene standarde in cilje kakovosti, kar lahko podkrepimo s doseţenima povprečnima 

ocenama, ki znašata 3,41 in 3,51. Zelo visoko oceno je dosegla tudi trditev, da so zaposleni 

sodelavci ponosni, ker so zaposleni v tem podjetju. 

Povprečna ocena vseh spodaj navedenih trditev znaša 3,56, na podlagi čigar lahko sklepamo, 

da je stopnja zavzetosti in odnosa do kakovosti med zaposlenimi sodelavci v izbranem 

podjetju visoka. 



22 

 

Slika 4: Zavzetost in odnos da kakovosti 

3.4.3 Uspešnost organizacije in poslovodstva 

Uspešnost poslovodstva je v kombinaciji z drugimi dejavniki ključ do doseganja uspešnosti 

samega podjetja. Povprečna ocena trditve »naše poslovodstvo je učinkovito«, je 3,41. 

Podobno povprečno oceno je dosegla tudi trditev »naše poslovodstvo se umešča v bolj 

uspešne v drţavi«. Trditev »naše podjetje je učinkovito« je dosegla oceno 3,38. Vsi trije 

rezultati sovpadajo z rezultatom trditve o tem, da podjetje v primerjavi z drugimi v Sloveniji, 

spada med bolj uspešne (ocena znaša 3,74). Na podlagi tega lahko sklepamo, da poslovodstvo 

v podjetju dela dobro, v kar so prepričani tudi sami anketirani zaposleni sodelavci v podjetju. 
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Slika 5: Uspešnost organizacije in poslovodstva 

3.4.4 Pripravljenost na spremembe in inovativnost 

Če ţeli podjetje v današnjem poslovnem svetu ostati konkurenčno, mora biti nenehno 

pripravljeno na spremembe in si z inovativnimi pristopi poskuša zagotoviti konkurenčno 

prednost. Pomemben del za doseganje zgoraj naštetih dejavnikov predstavljajo zaposleni 

sodelavci v podjetju. 

Najvišjo povprečno oceno (3,90) je dosegla trditev »zaposleni se učimo drug od drugega«. Z 

oceno 3,87 ji sledi trditev »zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti sprememb«. Z 

oceno 3,74 in 3,64 sledita trditvi »zaposleni cilje organizacije sprejemamo za svoje« in 

»napake med preskušanjem novih načinov dela so v naši organizaciji sprejemljive«.  

Na podlagi ocen sklepamo, da se zaposleni zavedajo nujnosti po nenehnem prilagajanju 

spremembam in strmenju k inovativnosti za doseganje čim večje učinkovitosti podjetja. 
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Slika 6: Pripravljenost na spremembe in inovativnost 

3.4.5 Usposabljanje in vključenost 

Zaposleni sodelavci morajo biti za uspešno in varno opravljanje dela ustrezno usposobljeni s 

strani podjetja. Prav tako je pomembno, da so zaposleni sodelavci vključeni na več področij in 

ne samo na tistega, ki je tesno povezan z njihovim delom, saj na ta način sodelavec čuti večjo 

pripadnost podjetju in bo posledično bolj učinkovito opravljal svoje naloge. 

Najvišjo oceno (4,23) je dosegla trditev, da se v podjetju pričakuje, da predloge za izboljšave 

dajejo vsi in ne le vodje. Takoj za njo, s povprečno oceno 3,85, sledi trditev, da so delovni 

sestanki redni in trditev »vodje se pogovarjajo s podrejenimi«, ki ima oceno 3,49. Oceni 3,36 

in 3,31 sta dosegli trditvi »organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro  

opravljanje dela« in »pri usposabljanju se upoštevajo tudi ţelje zaposlenih«. Najniţjo oceno 

3,15 in 3,08 sta dosegli trditvi o dobrem sistemu usposabljanja in hitrosti opaţanja in pohvale 

dobrega delovnega rezultata s strani organizacije. 

Na podlagi povprečnih vrednosti trditev lahko povzamemo, da se v podjetju trudijo, da čim 

bolj vključuje in upošteva mnenja in predloge zaposlenih sodelavcev za izboljšave in boljše 

opravljanje dela, nekoliko manj poudarka pa dajejo na pohvalo ob doseganju dobrih 

rezultatov. 
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Slika 7: Usposabljanje in vključenost 

3.4.6 Odnosi in pravičnost 

Odnosi med zaposlenimi sodelavci so izjemno pomembni, saj je od njih v veliki meri odvisno 

razpoloţenje v samem delovnem prostoru in znotraj posameznega delovnega tima. Boljše kot 

se počutimo znotraj kolektiva, bolje bomo opravljali zastavljene delovne naloge. 

V podjetju med zaposlenimi namesto tekmovalnega vlada kolektivni duh, kar razberemo iz 

ocene 3,69, ki je v tem sklopu najvišja. Za trditev »zaposleni smo pripravljeni prevzeti 

tveganje za uveljavitev svojih pobud« sledi ocena 3,64, za trditev »v naše podjetju cenimo 

delo svojih sodelavcev« sledi ocena 3,56  in za trditev »odnosi med zaposlenimi so dobri« 

sledi ocena 3,54. 

Najniţji oceni v tem sklopu trditev znašata 3,03 za medsebojno zaupanje zaposlenih 

sodelavcev in 2,90 za ustreznost razmerij plač med zaposlenimi sodelavci. 
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Slika 8: Odnosi in pravičnost 

3.4.7 Jasnost zahtev in nagrade 

Pomembno je, da imajo zaposleni sodelavci natančno določene cilje in standarde, ki jih 

morajo pri opravljanju svojega dela doseči in da so zaposleni za večjo obremenitev na delu 

tudi ustrezno stimulirani oziroma nagrajeni. 

Zaposlenim sodelavcem je pomembno, da imajo jasno predstavo, kaj se pri delu od njih, saj 

so na to trditev odgovarjali z najvišjo povprečno oceno, in sicer z 3,72. Zelo velik poudarek 

dajejo tudi oceni njihovega dela s strani vodij in vrednotenju uspešnosti  dogovorjenih ciljev 

in standardov. Z ocenami med 3,15 in 3,03 so ocenili trditve »v našem podjetju so zadolţitve 

jasno opredeljene«, »imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše 

poloţaje«, »kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim« in »v podjetju so pristojnosti 

in odgovornosti medsebojno uravnoteţene na vseh nivojih«. 

Najmanj so zaposleni sodelavci zadovoljni z obveščenostjo o dogajanju v drugih 

organizacijskih enotah in pa s trditvijo, da so ustrezno  stimulirani tisti, ki so bolj obremenjeni 

z delom. 
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Slika 9: Jasnost zahtev in nagrade 

3.4.8 Operativno vodenje 

Operativno vodenje zavzema tako delovanje na področju posameznega delovnega tima kot 

tudi usklajevanje sodelovanja različnih delovnih timov med seboj z namenom doseganja in 

izpolnjevanja zastavljenih smotrov in ciljev. 

Najvišji rezultat (3,79) so anketiranci namenili trditvi, da v njihovi organizacijski enoti tekoče 

rezultate redno spremljajo in po potrebi v podjetju tudi ukrepajo. Zaposlenim sodelavcem se 

zdi pomembno, da je njihov neposredni vodja viden in se zavzema za uspeh tima in vsakega 

člana. Z ocenama 3,49 in 3,44 so ocenili trditve »na projektih uspešno sodelujemo s kolegi iz 

drugih organizacijskih enot« in »procesi dela tečejo gladko tudi preko meja organizacijskih 

enot«. Najslabšo oceno, in sicer 3,21, so namenili trditvi glede pravočasnosti sprejemanja 

odločitev njihovih neposrednih vodij. 
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Slika 10: Operativno vodenje 

3.4.9 Ciljno vodenje in nagrajevanje 

Vodje si nenehno prizadevajo za doseganje čim višjih smotrov in ciljev. Pomembno je, da so 

smotri in cilji realno postavljeni in zaposlenim predstavljeni na razumljiv način. Na podlagi 

smotrov in ciljev vodje ocenjujejo delo zaposlenih sodelavcev in jih v skladu z doseţenimi 

smotri in cilji tudi ustrezno nagradijo. 

Zaposleni sodelavci so najvišjo oceno (3,72) namenili razumevanju vsebine plačilne liste. S 

povprečno oceno 3,51 sledi trditev o zastavljenosti ciljev, ki jih morajo zaposleni doseči. S 

povprečnimi ocenami od 3,33 do 3,18 si nato sledijo trditve »moj vodja redno ocenjuje moje 

delo na osnovi dogovorjenih ciljev«, »naši vodje nam jasno razloţijo, zakaj smo dobili 

stimulacijo in zakaj ne« in »v naši enoti imamo dobro vpeljan proces postavljanja ciljev za 

vsakega zaposlenega«. 

Najniţjo povprečno oceno, in sicer 3,03, so anketirani sodelavci namenili trditvi glede 

uporabe stimulativnega dela plač v podjetju. 

Na podlagi ocen sklepamo, da so cilji v podjetju jasni in razumljivi ter da so zaposleni 

sodelavci za doseganje teh ciljev tudi ustrezno nagrajeni. 
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Slika 11: Ciljno vodenje in nagrajevanje 

3.4.10 Osebni razvoj in kariera 

Vsak zaposleni naj bi v času svoje zaposlitve pri delodajalcu stremel k osebnemu razvoju in 

na ta način pridobil potrebna znanja in izkušnje za nadaljevanje svoje poslovne kariere. 

Delodajalec pa je dolţan zaposlenemu nuditi moţnost osebnega razvoja in moţnosti 

napredovanja. 

Zaposlenim največji pomen predstavlja drţanje dogovorov s strani vodje. Z oceno 3,74 sledi 

trditev, da imajo zaposleni vsaj enkrat letno strukturiran razgovor s svojim vodjo. Sledi trditev 

»v naši organizacijski enoti prepoznavamo obetavne posameznike in razvijamo njihov 

potencial«, ki je dosegla povprečno oceno 3,51. Podobno oceno (3,49) je dosegla tudi trditev 

»zaposleni v našem podjetju smo zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem«. Najniţjo 

oceno so zaposleni sodelavci namenili trditvi glede deleţnosti spodbude in pomoči pri 

strokovnem ter osebnem razvoju.  

V podjetju je zaposlenim omogočen razvoj njihovega potenciala in s tem tudi osebna rast. 

Vodje so neposredno pripravljene prisluhniti zaposlenim sodelavcem in jih spodbujati ter 

pomagati pri strokovnem in osebnem razvoju.  
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Slika 12: Osebni razvoj in kariera 

3.4.11 Komuniciranje 

Komuniciranje je prisotno povsod; tako v osebnem kot tudi poslovnem svetu in je glavno 

sredstvo za prenos in izmenjavo informacij med zaposlenimi sodelavci in med posameznimi 

organizacijskimi enotami znotraj podjetja. Pomembno je, da je pretok informacij razumljiv in 

v vnaprej določenem časovnem okviru. 

Zaposleni sodelavci dajejo največji pomen zadostnemu prejemu informacij o opravljanju dela 

s strani vodij. Enako pomembno se jim zdi tudi, da jim nadrejeni vodje informacije 

posredujejo na razumljiv način. Oceno 3,08 so anketirani sodelavci namenili trditvi o popolni 

in pravočasni izmenjavi informacij znotraj njihove organizacijske enote. Najslabšo oceno tega 

sklopa je prejela trditev »izmenjava informacij z drugimi organizacijskimi enotami poteka 

popolno in brez zamud«. 

Zaposleni sodelavci so zadovoljni s posredovanjem informacij s strani njihovih nadrejenih 

vodij in znotraj njihovih organizacijskih enot, medtem ko je na področju posredovanja 

informacij med različnimi organizacijskimi enotami še moţnosti za napredek (razvidno iz 

spodnje slike). 
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Slika 13: Komuniciranje 

3.5 Ovrednotenje predpostavk 

P1: Povprečna stopnja zadovoljstva zaposlenih sodelavcev je višja od 3,0 na lestvici od 1–5. 

Na podlagi opravljene analize rezultatov,  pridobljenih z vprašalnikom in njihovi obdelavi, 

smo izračunali povprečne vrednosti stopenj zadovoljstva zaposlenih sodelavcev za 

posamezno kategorijo zadovoljstva. Iz povprečij rezultatov posameznih kategorij smo nato 

izračunali skupno povprečje vseh kategorij zadovoljstva zaposlenih in prišli do rezultata 3,49. 

Vrednost dobljenega rezultata nam prikaţe, da je povprečna stopnja zadovoljstva zaposlenih 

sodelavcev višja od 3,0 na lestvici od 1–5.  Nadaljnja analiza podatkov je podrobneje 

predstavljena v spodnji tabeli. 
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Preglednica 2: Povprečja posameznih kategorij zadovoljstva zaposlenih 

Pregled kategorij Povprečna vrednost posameznih 

kategorij zadovoljstva zaposlenih 

Zadovoljstvo pri delu 3,53 

Vizija in stabilnost 3,69 

Zavzetost in odnos do kakovosti 3,56 

Uspešnost organizacije in poslovodstva 3,51 

Pripravljenost na spremembe in inovativnost 3,79 

Usposabljanje in vključenost 3,46 

Odnosi in pravičnost 3,35 

Jasnost zahtev in nagrade 3,21 

Operativno vodenje 3,51 

Ciljno vodenje in nagrajevanje 3,34 

Osebni razvoj in kariera 3,63 

Komuniciranje 3,24 

SKUPNO POVPREČJE 3,49 

 

P2: Plača je najpomembnejši dejavnik nezadovoljstva zaposlenih sodelavcev. 

Za dokazovanje predpostavke o pomembnosti plače kot najpomembnejšega dejavnika 

nezadovoljstva zaposlenih sodelavcev smo se osredinili na tri vprašanja. Analizirali smo 

vrednosti trditev »zaposleni prejemamo plačo, ki je enakovredna ravni plač na trţišču«, za 

katero smo izračunali povprečno vrednost rezultatov, ki znaša 3,13. Povprečna vrednost 

odgovorov za trditvi »razmerja med plačami zaposlenih v podjetju so ustrezna« in 

»zadovoljstvo s plačo« znaša 2,90. Skupna povprečna vrednost odgovorov na zgoraj naštete 

trditve znaša 2,98, kar je 0,50 manj od skupnega povprečja vseh kategorij zadovoljstva 

zaposlenih sodelavcev. Na podlagi dobljenega rezultata zaključimo, da višina plače 

predstavlja anketiranim sodelavcem najpomembnejši dejavnik nezadovoljstva. 

 

P3: Na zadovoljstvo zaposlenih sodelavcev vplivajo demografski podatki (starost, delovna 

doba ali izobrazba). 

Iz slike 18 je razvidno, da je  povprečna stopnja zadovoljstva pri moških višja, saj znaša 3,55, 

povprečna stopnja zadovoljstva ţensk pa znaša 3,16. 
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Slika 14: Spol in zadovoljstvo 

Razlike v zadovoljstvu opazimo tudi med starostnimi skupinami anketirancev v podjetju. 

Najbolj zadovoljni so zaposleni med 40. in 50. letom starosti, sledijo zaposleni, ki so starejši 

od 50 let, najniţjo stopnjo zadovoljstva pa predstavljajo zaposleni, ki so stari 30 – 40 let in pa 

mlajši od 30 let. 

 

Slika 15: Starost in zadovoljstvo 

Na podlagi prikaza vpliva izobrazbe na zadovoljstvo zaposlenih razberemo, da so v podjetju 

najbolj zadovoljni zaposleni, ki so zaključili poklicno šolo. Sledijo jim zaposleni s 

srednješolsko ter višjo in visoko šolsko stopnjo izobrazbe. Najmanj zadovoljni so tisti 

zaposleni, ki so med anketiranci najvišje izobraţeni in pa tisti, ki imajo najniţjo stopnjo 

izobrazbe med zaposlenimi v podjetju. 
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Slika 16: Izobrazba in zadovoljstvo 

3.6 Primerjava zadovoljstva zaposlenih v obdobju 2015–2018 

V tem poglavju smo opravili analizo in primerjavo rezultatov posameznih dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih iz leta 2015, 2017 in 2018. Povprečne vrednosti rezultatov 

posameznih dejavnikov smo v nadaljevanju kratko opisali in jih grafično prikazali. 

3.6.1 Zadovoljstvo pri delu 

Stopnja zadovoljstva zaposlenih sodelavcev pri delu je v letu 2015 znašala 3,35. Na podlagi 

rezultatov raziskave iz leta 2017 je prikazano, da je stopnja zadovoljstva za odtenek padla, in 

sicer na 3,22. Iz raziskave, ki smo jo opravili v letu 2018, je razvidno, da je stopnja 

zadovoljstva ponovno narasla in je najvišjo raven dosegla v zadnjih treh letih. 
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Slika 17: Zadovoljstvo pri delu 

3.6.2 Vizija in stabilnost 

Področje vizije in stabilnosti je najniţjo stopnjo zadovoljstva zaposlenih doseglo v letu 2017. 

Najvišjo vrednost je imelo v letu 2015, tj. ocena 3,74, leta 2018 pa je ocena le za malenkost 

niţja in znaša 3,69. Spodbudna je predvsem ugotovitev, da je stopnja zadovoljstva zaposlenih 

sodelavcev v letu 2018 v primerjavi z letom poprej narasla za 5%. 

 

Slika 18: Vizija in stabilnost 

3.6.3 Zavzetost in odnos do kakovosti 

Povprečna stopnja zadovoljstva na področju zavzetosti in odnosa do kakovosti se med letoma 

2017 in 2018 ni bistveno spremenila. Svojo najvišjo vrednost pa je dosegla v letu 2015, in 
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sicer z oceno 3,89. Iz ugotovljenega sklepamo, da v podjetjih med zaposlenimi upadata odnos 

in zavzetost do kakovosti, kar izkazuje potrebo po podrobnejši analizi na tem področju  in 

iskanju uspešnejšega načina delovanja v podjetjih.  

 

Slika 19: Zavzetost in odnos do kakovosti 

3.6.4 Uspešnost organizacije in poslovodstva 

V letu 2017 je zadovoljstvo zaposlenih na področju uspešnosti organizacije in poslovodstva v 

primerjavi z rezultati raziskave zadovoljstva zaposlenih iz leta 2015 močno upadlo in imelo 

povprečno vredno 3,27. Iz analize, ki smo jo opravili v letu 2018, je razvidno, da trend 

zadovoljstva zaposlenih glede uspešnosti organizacije in poslovodstva ponovno narašča in se 

je povsem pribliţal vrednosti iz leta 2015. 

 

Slika 20: Uspešnost organizacije in poslovodstva 
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3.6.5 Pripravljenost na spremembe in inovativnost 

Rezultati raziskave zadovoljstva zaposlenih kaţejo, da je dejavnik pripravljenosti na 

spremembe in inovativnost svojo najniţjo vrednost dosegel v letu 2017. Iz spodnje slike lahko 

razberemo, da je pripravljenost na spremembe in inovativnost v zadnjih treh letih najvišjo 

vrednost zadovoljstva zaposlenih sodelavcev doseglo leta 2018. 

 

Slika 21: Pripravljenost na spremembe in inovativnost 

3.6.6 Usposabljanje in vključenost 

Dejavnik usposabljanja in vključenosti je najniţjo stopnjo zadovoljstva zaposlenih sodelavcev 

dosegel v letu 2017, ko je ta obsegala vrednost 2,99, kar je skoraj 0,40 manj kot v letu 2015. 

V letu 2018 je stopnja zadovoljstva zaposlenih na področju usposabljanj in vključenosti 

zaposlenih narasla na vrednost 3,46. 

 

Slika 22: Usposabljanje in vključenost 
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3.6.7 Odnosi in pravičnost 

Stopnja zadovoljstva zaposlenih sodelavcev na področju odnosov in pravičnosti med 

sodelavci je najvišjo vrednost dosegla v letu 2018. Z medsebojnimi odnosi znotraj podjetja so 

bili zaposleni najmanj zadovoljni v letu 2017, kjer je stopnja zadovoljstva v primerjavi z 

letom 2015 padla za 0,35 oziroma 7%.  

 

Slika 23: Odnosi in pravičnost 

3.6.8 Jasnost zahtev in nagrade 

V letu 2015 je bila stopnja zadovoljstva zaposlenih na področju jasnosti zahtev in nagrad z 

oceno 3,31 najvišja. Nekoliko niţjo vrednost, in sicer 3,21 je stopnja zadovoljstva znašala v 

letu 2018, medtem ko je v letu 2017 močno upadla in celo dosegla vrednost niţjo od 3. 

 

Slika 24: Jasnost zahtev in nagrade 
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3.6.9 Operativno vodenje 

Področje operativnega vodenja je svojo najniţjo stopnjo zadovoljstva med zaposlenimi 

doseglo v letu 2017. V letu 2015 so zaposleni svoje zadovoljstvo z operativnim vodenjem 

ocenili z povprečno vrednostjo 3,3, najvišjo oceno pa so temu področju namenili v letu 2018. 

 

Slika 25: Operativno vodenje 

3.6.10 Ciljno vodenje in nagrajevanje 

Iz spodnjega grafičnega prikaza lahko razberemo, da je bilo zadovoljstvo zaposlenih glede 

ciljnega vodenja in nagrajevanja s strani organizacije najniţje v letu 2017. V letu 2015 in 

2018 so anketiranci izrazili podobno stopnjo zadovoljstva in temu dejavniku namenili 

povprečni oceni v vrednosti 3,31 in 3,34. 

 

Slika 26: Ciljno vodenje in nagrajevanje 
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3.6.11 Osebni razvoj in kariera 

V letu 2015 je stopnja zadovoljstva zaposlenih na področju osebnega razvoja in kariere 

dosegla vrednost 3,5. V letu 2017 je vrednost v primerjavi z letom 2015 padla in dosegla 

najniţjo stopnjo zadovoljstva zaposlenih v zadnjih 3 letih. Analiza, opravljena leta 2018, 

kaţe, da se je zadovoljstvo zaposlenih na tovrstnem področju izboljšalo in znaša 3,34. 

 

Slika 27: Osebni razvoj in kariera 

3.6.12 Komuniciranje 

Stopnja zadovoljstva zaposlenih na področju komuniciranja se v primerjavi z letoma 2015 in 

2018 ni spremenila. Izjemo predstavljajo le rezultati raziskave iz leta 2017, kjer je 

zadovoljstvo zaposlenih upadlo in doseglo vrednost 2,84. 

 

Slika 28: Komuniciranje 
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3.7 Ugotovitve in predlogi za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih sodelavcev 

Na podlagi analize rezultatov zadnjih dveh opravljenih raziskav na področju zadovoljstva 

zaposlenih lahko ugotovimo, da je rast krivulje zadovoljstva zaposlenih v letu 2018 v 

primerjavi z letom 2017 narasla  pri vseh kategorijah zadovoljstva zaposlenih.  

V nadaljevanju so zapisane sklepne ugotovitve iz anketiranja in podani predlogi za izboljšanje 

tistih treh dejavnikov, ki so se v primerjavi z letom 2017 najmanj izboljšali. Obravnavani 

dejavniki so označeni v spodnji preglednici.  

Preglednica 3: Primerjava zadovoljstva zaposlenih v letu 2017 in 2018 

Pregled kategorij  2017 2018 

Zadovoljstvo pri delu  3,22 3,53 

Vizija in stabilnost  3,43 3,69 

Zavzetost in odnos do kakovosti  3,50 3,56 

Uspešnost organizacije in poslovodstva  3,22 3,51 

Pripravljenost na spremembe in inovativnost  3,40 3,79 

Usposabljanje in vključenost  3,05 3,46 

Odnosi in pravičnost  3,00 3,35 

Jasnost zahtev in nagrade  2,84 3,21 

Operativno vodenje  3,17 3,51 

Ciljno vodenje in nagrajevanje  3,01 3,34 

Osebni razvoj in kariera  3,17 3,63 

Komuniciranje  2,94 3,24 

Povprečje  3,16 3,49 

Komuniciranje med zaposlenimi je glede na rezultat v letu 2018 med vsemi analiziranimi 

kategorijami doţivelo najmanjši napredek. Komunikacija med zaposlenimi sodelavci je eden 

izmed najbolj pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo zadovoljstvo. Ne obsega samo 

neposredne komunikacije med sodelavci, ampak povezuje vse nivoje znotraj organizacije.  

Predlogi za izboljšave se nanašajo na področje izmenjave in posredovanja informacij med 

zaposlenimi in njihovimi vodji, pri čemer je pomembno, da zaposleni s strani poslovodstva 

dobijo dovolj ustreznih informacij in da so te informacije zaposlenim podane razumljivo, saj 

bodo zaposleni le tako lahko kakovostno opravljali svoje delo. Pomemben korak k doseganju 

boljšega nivoja komunikacije predstavlja tudi dobro medsebojno sodelovanje različnih 

organizacijskih enot znotraj in zunaj podjetja. Za uspešno sodelovanje je popolna in 

pravočasna medsebojna komunikacija ključnega pomena, za kar pa je potrebno ustrezno 

razumevanje in poznavanje orodij internega komuniciranja. Naloga podjetja naj bo usmerjena 

v zagotavljanje ustreznega usposabljanja za zaposlene sodelavce, ki ga potrebujejo za uporabo 

tovrstnih orodij. 
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Dejavnik zadovoljstva pri delu je imel v letu 2017 oceno 3,22. V raziskavi leta 2018 je 

stopnja zadovoljstva zaposlenih narasla na 3,53, a ima v primerjavi s preostalimi dejavniki še 

zmeraj drugo najniţjo stopnjo napredka. 

Pojem zadovoljstva pri delu je zelo obširen in zajema področja od zadovoljstva z vsebino 

dela, z vodstvom organizacije, sodelavci, neposrednim nadrejenim, moţnostmi za 

napredovanje, zadovoljstva s plačo, delovnimi pogoji pa vse do zadovoljstva z moţnostmi za 

izobraţevanje in usposabljanje, s stalnostjo zaposlitve in nenazadnje tudi delovnim časom.  

Na podlagi opravljene analize ugotavljamo, da imajo v podjetju prednosti predvsem na 

področju vsebine dela, medsebojnega odnosa med sodelavci ter zagotavljanjem stalnosti 

zaposlitve, medtem ko je na drugi strani moţnost velikega napredka na področju 

izobraţevanja in usposabljanja zaposlenih sodelavcev. Predloga za izboljšanje sta dosledna 

skrb za redno izobraţevanje in usposabljanje svojega kadra ter ozaveščanje o njunem pomenu. 

Na ta način doseţemo večjo učinkovitost, varnost in zdravje pri delu, prav tako pa tudi 

moţnost za hitrejši osebni razvoj in karierni napredek. 

Plača predstavlja za večino zaposlenih sodelavcev najpomembnejši dejavnik zadovoljstva pri 

delu. V primeru slabega plačila sodelavec dela ne bo opravljal v skladu s standardi, ki se od 

njega zahtevajo. Glede na rezultate iz raziskave zasledimo povečano nezadovoljstvo ljudi 

glede razmerja med plačami zaposlenih v podjetju. V izogib nezadovoljstvu zaradi tovrstnih 

pojavov naj bo pri sistemu plačila za opravljeno delo proučena in uvedena ustrezna 

stimulacija, ki bo bolj odvisna od obremenjenosti in doseţkov posameznega sodelavca.  

Tretji in tudi zadnji vidik, pri katerem vidimo največje moţnosti za morebitne izboljšave, je 

področje ciljnega vodenja in nagrajevanja. V podjetju naj bodo cilji še bolj enostavni, 

merljivi, dosegljivi, realni in časovno določeni. Usmerjeni naj bodo v majhno količino najbolj 

pomembnih ciljev, ki jih bo potrebno dosegati v srednjeročnem obdobju in ki so ključni za 

uspešno poslovanje podjetja. Poseben izziv za podjetje pa predstavlja nenehno iskanje 

načinov za njihovo uresničevanje.  

V vsaki organizacijski enoti znotraj podjetja imajo določene svoje cilje. Dolţnost nadrejenega 

vodje je v tem, da te cilje svojim zaposlenim sodelavcem razumljivo predstavi. Da bodo ti 

cilji ustrezno doseţeni, morajo zaposleni sodelavci imeti na razpolago dovolj pristojnosti in 

dostop do potrebnih virov (človeških, tehnično-tehnoloških in organizacijskih). Na podlagi 

doseţkov naj bi nadrejeni vodja ocenjeval uspešnost posameznega sodelavca in celotne 

organizacijske enote. Na podlagi uspešnosti pri doseganju predhodno dogovorjenih ciljev naj 

bi neposredni vodja svoje zaposlene sodelavce tudi ustrezno nagradil ter jim na ta način 

izkazati zaupanje za opravljeno delo in jih hkrati še dodatno spodbudil, da bi delo v 

prihodnosti še boljše opravljali. 



 

43 

 

4 SKLEP 

Načrtovanje, organiziranje, vodenje in obvladovanje dejavnikov za uspešnost podjetja ali 

druge organizacije se prične na njenem vršnem nivoju (lastnikih in managerjih) ter se nato 

razširi med vse zaposlene sodelavce. Ustrezno izobraţeno in usposobljeno poslovodstvo 

organizacije s svojim znanjem in veščinami usklajujejo in povezujejo svoje podrejene 

sodelavce, da bi na ta način dosegali njihovo poslanstvo ter uresničevali vizijo.  V podjetjih in 

drugih organizacijah si nenehno prizadevajo za izboljšave obstoječih proizvodov in procesov, 

iskanju novih načinov izvajanja temeljnih in drugih procesov, ki omogočajo prihranek časa in 

posledično povečanje zanimivosti izidov za potrošnike (npr. kupce, odjemalce ipd.). Pri vseh 

zgoraj naštetih dejavnikih za uspešnost organizacije je zadovoljstvo zaposlenih eden izmed 

ključnih. Zadovoljstvo zaposlenih sodelavcev v podjetju je odvisno od številnih  dejavnikov, 

ki jih je mogoče strniti v konstrukt organizacijske kulture in organizacijske klime.  

Namen tega diplomskega dela je prikazati zadovoljstvo zaposlenih sodelavcev v izbranem 

podjetju ter ga primerjati z rezultati raziskav iz preteklih let in na podlagi ugotovitev 

oblikovati predloge za izboljšave. Na podlagi namena smo določili tri cilje diplomskega dela, 

ki smo jim pri izdelavi teoretičnih izhodišč in empirični raziskavi sledili v postopku njene 

izdelave. Najprej smo opravili analizo domače in tuje strokovne literature s področja 

zadovoljstva zaposlenih ter dejavnikov, ki vplivajo nanj. Ugotovili smo, da je področje 

zadovoljstva zaposlenih dobro teoretično predstavljeno in obsega naslednje dimenzije: plačo, 

delovni čas, delovne razmere, moţnost izobraţevanja, napredovanje, stalnost zaposlitve, 

organiziranost dela, pohvale,  nagrade in kritike, soodločanje pri delu, notranjo komunikacijo, 

odnose med zaposlenimi in odnose z nadrejenimi. Nato smo opravili empirično raziskavo o 

zadovoljstvu zaposlenih v izbranem podjetju. Ugotovili smo, da so sodelavci najbolj 

zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, delovnim časom in z nadrejenimi. Najmanj so bili zaposleni 

sodelavci zadovoljni s pogoji za delo in plačo. V zadnjem delu smo opravili primerjavo med 

rezultati raziskave o zadovoljstvu zaposlenih v letu 2017 in 2018. Ugotovili smo, da je stopnja 

zadovoljstva zaposlenih v podjetju leta 2018 višja kot leta 2017. Na koncu smo podali 

predloge za izboljšanje stanja na področju zadovoljstva zaposlenih v izbranem podjetju in se 

nanašajo na področje izobraţevanja in usposabljanja, področje plače in področje ciljnega 

vodenja in nagrajevanja.  

Poleg skrbi za zadovoljstvo zaposlenih sodelavcev v organizaciji je treba biti pozoren tudi na 

druge notranje in zunanje dejavnike, med katerimi izpostavimo pritisk globalizacije, ki 

podjetja ali druge organizacije spodbuja k nenehnim spremembam. Zaznavanje nenehnih 

sprememb v organizaciji in v njenem gospodarskem ter druţbenem okolju pa lahko večina 

zaposlenih sodelavcev v nasprotju z njihovimi nadrejenimi vodji, razume in dojema povsem 

drugače. V tem primeru je ključna teţnja po spremembah v organizaciji, ki zaposlenim 

sodelavcem vsebine dela predstavi na ustrezen način. Zaposleni naj bi imeli dovolj informacij 

o spremembah, poslovodstvo pa mora podati natančna navodila in razloţiti, kaj pričakuje od 
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zaposlenih sodelavcev. Vodje ne smejo nikogar  prisiliti v spremembe, ampak morajo 

dopustiti, da vsak posamezni sodelavec spremembe sprejme in se vključi v vse stopnje 

temeljnega in podpornega procesa. 

Zadovoljstvo zaposlenih sodelavcev je pomemben dejavnik uspešnosti organizacije, ki ga ne 

smemo zanemariti, temveč se je potrebno zanj nenehno prizadevati. Za doseganje ustrezne 

stopnje zadovoljstva zaposlenih v podjetju je potrebnega veliko usmerjenega napora,  ki v 

kombinaciji z zgoraj naštetimi dejavniki in ob predpostavki človeške dimenzije ter zmoţnosti 

poslovodstva zagotavlja eno izmed ključnih konkurenčnih prednosti uspešnega podjetja. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašalnik 
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Priloga 1: Zadovoljstvo zaposlenih v izbranem podjetju – 

Spoštovani,  

sem Andrej Volk,  študent univerzitetnega programa Fakultete za management v Kopru. V 

okviru diplomskega dela tematike zadovoljstva zaposlenih  ţelim raziskati in preučiti 

organizacijsko klimo v vašem podjetju. 

Vljudno vas prosim, da izpolnite priloţeni anketni vprašalnik in mi na ta način pomagajte pri 

raziskavi obravnavane teme. Anketni vprašalnik je popolnoma anonimen, pridobljeni podatki 

pa bodo uporabljeni izključno pri pisanju diplomskega dela. 

Za vaše sodelovanje pri raziskavi se vam iskreno zahvaljujem. 

V vprašalniku so navedene trditve, ki opisujejo različne vidike organizacije in njenega 

delovanja. Prosim vas, da vsako trditev preberete in ocenite, koliko trditev drţi za vašo 

organizacijo. Ocenjuje se z ocenami od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se 

strinjam). 

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

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

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

4. Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo – dolgoročni razlog obstoja in delovanja. 1    2    3    4    5 

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

6. Kriteriji za napredovanje so razumljivi vsem zaposlenim. 1    2    3    4    5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnoteţene na vseh nivojih. 1    2    3    4    5 

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

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

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

25. Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma kazen. 1    2    3    4    5 
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26. Naše poslovodstvo se umešča v bolj uspešne v Sloveniji. 1    2    3    4    5 

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

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

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

30. Naša organizacija se v primerjavi z drugimi slovenskimi organizacijami  umešča v bolj 

uspešne. 1    2    3    4    5 

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

32. Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše poloţaje. 1    2    3    4    5 

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

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

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

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

37. Ljudje si medsebojno zaupajo. 1    2    3    4    5 

38. V naši organizaciji imam vsaj enkrat letno strukturiran (temeljit) razgovor s svojim vodjo. 1    2    3    4    5 

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

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

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

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

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

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

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

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

47. Zaposleni na vseh nivojih imamo realne moţnosti za napredovanje. 1    2    3    4    5 

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

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

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

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

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

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

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

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

56. V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo sproščeno, prijateljsko, enakopravno. 1    2    3    4    5 

57. Razumem in si lahko razloţim vsebino plačilne liste. 1    2    3    4    5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

68.  Moj vodja redno ocenjuje moje delo na osnovi dogovorjenih ciljev. 1    2    3    4    5 
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69. Sistem usposabljanja je dober. 1    2    3    4    5 

70. V naši enoti imamo dobro vpeljan proces postavljanja ciljev za vsakega zaposlenega. 1    2    3    4    5 

71. Izmenjava informacij v naši enoti poteka popolno in brez zamud. 1    2    3    4    5 

72. Izmenjava informacij z drugimi enotami (oddelki) poteka  popolno in brez zamud. 1    2    3    4    5 

73. V naši enoti smo zaposleni deleţni spodbude in pomoči pri  

      strokovnem in osebnem razvoju. 1    2    3    4    5 

74. V naši enoti prepoznavamo obetavne (uspešne) posameznike in razvijamo njihov potencial. 1    2    3    4    5 

75. Naš neposredni vodja je viden. Sodeluje in se zavzema za uspeh tima 

       in vsakega člana v njem. 1    2    3    4    5 

76. V naši enoti tekoče rezultate redno spremljamo in po potrebi ukrepamo. 1    2    3    4    5 

77. Na projektih uspešno sodelujemo s kolegi iz drugih organizacijskih enot. 1    2    3    4    5 

78. Procesi dela potekajo nemoteno tudi izven meja organizacijskih enot. 1    2    3    4    5 

Zadovoljstvo pri delu 

Naslednje trditve se navezujejo na vidik vašega osebnega zadovoljstva. Vsak vidik 

zadovoljstva ocenite tako, da ob njem obkroţite številko od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo 

zadovoljen). 

79. Zadovoljstvo z delom.   1    2    3    4    5 

80. Zadovoljstvo z vodstvom organizacije. 1    2    3    4    5 

81. Zadovoljstvo s sodelavci. 1    2    3    4    5 

82. Zadovoljstvo z neposredno nadrejenim. 1    2    3    4    5 

83. Zadovoljstvo z moţnostmi za napredovanje. 1    2    3    4    5 

84. Zadovoljstvo s plačo. 1    2    3    4    5 

85. Zadovoljstvo s statusom v organizaciji 1    2    3    4    5 

86. Zadovoljstvo z delovnimi pogoji. 1    2    3    4    5 

87. Zadovoljstvo z moţnostmi za izobraţevanje. 1    2    3    4    5 

88. Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve. 1    2    3    4    5 

89. Zadovoljstvo z delovnim časom. 1    2    3    4    5 

Podatki o anketirancu:  

SPOL:                                                                 

a) Moški                                                             

b) Ţenski                                                                  

STOPNJA IZOBRAZBE: 

a) osnovna šola ali manj 

b) poklicna šola 

c) srednja šola 

d) višja in visoka šola 

e) univerzitetna izobrazba 

f) magisterij, doktorat 
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STAROST:      

a) do 30 let       

b) 30–40 let                                                           

c) 40–50 let                                                           

d) nad 50 let                                                                                            

KAKO DOLGO STE ZAPOSLENI V PODJETJU: 

a) do 5 let 

b) do 10 let 

c) do 15 let 

d) do 20 let 

e) nad 20 let 

KOMENTARJI:  

 

 

 

 


