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III 

POVZETEK 

V diplomski nalogi sta komunikacija in zadovoljstvo zaposlenih predstavljena kot dva 

pomembna dejavnika vsakega podjetja. Diplomska naloga se deli na teoretični in empirični 

del. V teoretičnem delu je podrobneje opisana komunikacija z vsemi njenimi sestavinami in 

vrstami, sledi ji poslovna komunikacija in pa konflikti kot neizogiben pojav vsake 

organizacije. Za učinkovito in uspešno delovanje vsake organizacije je pomembna takojšnja 

prepoznavnost konfliktov in odprava le-teh. Namen diplomske naloge je na podlagi izbranega 

podjetja predstaviti komunikacijo, ugotoviti, kakšni so medsebojni odnosi, ter stanje 

zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu. Predstavljeno je podjetje, ki je vodilni slovenski 

tehnični trgovec z izdelki za opremo doma, vrta in domače delavnice za končne kupce, 

obrtnike in podjetja. V empiričnem delu so podrobno analizirani komunikacija v izbranem 

podjetju, konfliktne situacije in njihova odprava ter stanje zadovoljstva zaposlenih na 

delovnem mestu. V sklepu so podane glavne ugotovitve in spremembe, ki bi bistveno 

izboljšale morebitno stanje v izbranem podjetju. 

Ključne besede: komuniciranje, poslovno komuniciranje, odnosi, konflikti, zaposleni, 

zadovoljstvo.  

SUMMARY 

The thesis presents communication and employee satisfaction as two important factors of 

each company. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part 

describes communication with all its components and types with much details, this is 

followed by business communication and conflicts as an inevitable phenomenon of any 

organization. Recognizing and eliminating conflicts is important for efficient and effective 

functioning of an organization. The purpose of this thesis is to present communication based 

on a selected company and to determine the relationships and the state of employee 

satisfaction in the workplace. The selected company, a leading Slovenian retailer of technical 

products for home, garden and home workshops for end customers, craftsmen and companies, 

is presented in the thesis. Empirical part analyzes communication in the selected company in 

great detail, conflict situations that occur, their elimination and the status of employee 

satisfaction in the workplace. The main findings of this thesis and the changes that would 

significantly improve the situation in the selected company are given in the conclusion of the 

thesis. 

Keywords: communication, business communication, relationships, conflicts, employees, 

satisfaction. 

UDK: 331.101.32(043.2) 
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1 UVOD 

Komuniciranje lahko najbolj na splošno opredelimo kot prenos sprejetih simbolov in sporočil 

med ljudmi. Ko ljudje komunicirajo, med seboj prenašajo sporočila in informacije s pomočjo 

različnih simbolov (besede, kretnje, govorica telesa, slike, svetlobni in zvočni simboli itd.), ki 

morajo biti razpoznavni (Mihalič 2007, 2; Černetič 1997, 117). 

Poslovno komuniciranje je pomemben del dejavnosti članov vsake organizacije, namenjeno 

pa je postavljanju in doseganju ciljev organizacije, torej politiki podjetja. Poslovno 

komuniciranje lahko poteka navzven, iz organizacije v zunanje okolje, kot je komuniciranje z 

odjemalci, dobavitelji, konkurenti, ter notranje, med ravnmi organizacije, med funkcijami in 

med deli organizacije (Možina idr. 2004, 16). 

Uspešnost poslovnega komuniciranja se odraža takrat, kadar organizacija s pomočjo 

zaposlenih dosega zadovoljstvo zaposlenih, s tem pa tudi zastavljene cilje (Možina, Tavčar in 

Kneževič 1995, 22). Zadovoljstvo zaposlenih je eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki 

prispevajo k uspešnosti celotne organizacije. Zaposleni smo živa bitja, torej imamo potrebe. 

Ko te potrebe zadovoljimo, smo srečni. Tega se morajo zavedati predvsem vodilni delavci in 

vsi tisti, ki upravljajo z ljudmi, saj nezadovoljstvo zaposlenih vodi v neuspešnost tako 

posameznikov, skupine kot tudi organizacije kot celote. Vir za podjetja, potencial in kapital so 

prav zaposleni, zato je ta vir potrebno maksimalno izkoristiti in s tem povečati stopnjo 

zadovoljstva zaposlenih (Merkač Skok 2005, 21). 

V organizacijah komunicirajo ljudje, ne pa samo organizacije. Pri medsebojni komunikaciji si 

lahko dobro pomagamo z znanjem o vedenju ljudi (Možina, Tavčar in Kneževič 1995, 36). 

Organizacijski sistem zadeva sistem ljudi in njihovih medsebojnih odnosov ter procese, v 

katerih se celotna populacija sistema in njegova struktura spreminjata. Zadeva pa tudi sistem 

aktivnosti, ki jih opravljajo različni udeleženci organizacije (ljudje), strojne in druge 

mehanične aktivnosti, strukturo (vzorec) teh aktivnosti, njihovo ponavljanje po določenem 

vzorcu ter spreminjanje strukture aktivnosti oz. obsega celotnega sistema aktivnosti. Za 

organizacijske sisteme so značilni tudi zavestni cilji udeležencev, ki determinirajo ali vsaj 

odločilno vplivajo na populacijsko strukturo in populacijske procese, še bolj pa na strukturo 

aktivnosti in procesov, v katerih se te aktivnosti odvijajo in spreminjajo (Černetič 2007, 13). 

Ravno s pomočjo komunikacije lahko v organizacijah rešujemo situacije, v katerih nastanejo 

konflikti. Konflikt nastane na različne načine. To je razumljivo, saj ga povzročajo različne 

situacije. Pogosto konflikt nastane kot nesporazum v osebi sami, še večkrat pa nastane med 

dvema ali več udeleženci, med posamezniki ali skupinami. Konflikt nastane tudi zaradi 

različnih interesov. To nam daje priložnost, da za cilj izberemo najboljši interes in ga 

poskušamo doseči. Je korenina za spremembe. Ohranitev nespremenjenega stanja nas uspava. 

Pridobivati moramo nova spoznanja, kar omogoča prav pojavljanje konfliktov. 



2 

Kadar se konflikti pojavijo med več osebami ali med skupinami, morajo le-ti poiskati skupne 

cilje in skupne rešitve, kar skupine utrjuje. Zdi se, da je iskanje skupnih hotenj močnejše 

orodje za reševanje konfliktov, kot pa ugotavljanje in razgaljanje razlik (Lipičnik 1997, 197-

198). 

Torej moramo konfliktne situacije nujno reševati sproti, saj na naši poti za dosego ciljev 

ogrožajo začrtane cilje zaposlenih, skupin in celotne vizije, poslanstva in ciljev organizacije. 

Na podlagi zgoraj naštetih dejstev bomo poskušali ugotoviti, kako bi lahko izboljšali 

komunikacijo in zadovoljstvo zaposlenih in na kakšen način bi vsakdanji delovnik, poln 

rutinskega dela, spreobrnili v kvalitetne in profesionalne vsakdanje aktivnosti. Obenem pa 

bomo poskušali ugotoviti s čim in na kakšen način bi še bolj motivirali zaposlene za dosego 

skupnih ciljev organizacije. 

Namen diplomskega dela je predstaviti komunikacijo kot izjemno pomemben vidik v 

organizacijah, preučiti medsebojne odnose na delovnem mestu in ugotoviti, kako zadovoljstvo 

zaposlenih vpliva na vsakdanje dogajanje v podjetju. 

Cilji, ki jih pri diplomski nalogi želimo doseči, so: 

- na vzorcu izbranega podjetja Merkur, d. d. (OE Brežice) ugotoviti, kakšna je 

komunikacija med zaposlenimi, 

- opredeliti zadovoljstvo zaposlenih v podjetju, 

- opredeliti zadovoljstvo vodje z zaposlenimi,  

- ugotoviti, kateri so najpogostejši dejavniki, ki pripeljejo do raznih konfliktov, 

- preučiti zadovoljstvo zaposlenih z vodjo ter ostalimi delovnimi dejavniki, 

- na podlagi ugotovljene raziskave (anketnega vprašalnika) predlagati možne spremembe, 

ki bi bistveno izboljšale morebitno stanje v podjetju, med zaposlenimi ter vodjo. 

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. V 

teoretičnem delu se srečamo s tremi večjimi poglavji, kjer je bistven poudarek na proučevanju 

izbrane literature, analiziranju ter primerjavi različnih teorij o komunikaciji. V prvem 

poglavju so opredeljeni pojmi komuniciranje, poslovna komunikacija, vrste komuniciranja ter 

dejavniki, ki vplivajo na komunikacijo. Sledi pomembno podpoglavje o konfliktih, o njihovi 

pravočasni prepoznavnosti ter o odpravljanju le-teh. Naslednje poglavje zajema zadovoljstvo 

zaposlenih, ustvarjanje zadovoljstva, njegove ključne dejavnike ter nezadovoljstvo na 

delovnem mestu. V četrtem poglavju pa je predstavljeno podjetje Merkur d. d. Predstavitev 

podjetja povzema cilje, poslanstvo, vizijo in vse aktivnosti, ki se dnevno izvajajo v izbranem 

podjetju. 

Sledi empirični del, v katerem je uporabljena metoda zbiranja primarnih podatkov oziroma 

odgovori s pomočjo anketnega vprašalnika, kar je primer raziskovalnega dela. Sestavljena je v 

pisni obliki, in sicer iz vprašanj in že danih odgovorov. Vzorec anketirancev je temeljil 

izključno na podlagi vseh zaposlenih v podjetju Merkur d. d.  (območna enota Brežice) – od 
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vodje trgovskega centra, pomočnice vodje, oddelkovodij do skladiščnikov. Število anketiranih 

ljudi je bilo 35. Preko anketnega vprašalnika smo glede na informiranost, komunikacijo in 

zadovoljstvo dobili različna stališča in vedenja. Posamezne predloge in ideje za izboljšanje 

stanja v izbranem podjetju smo zapisali v analizi odgovorov. 
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2 KOMUNIKACIJA 

Komuniciranje lahko najbolj na splošno opredelimo kot prenos sprejetih simbolov med 

ljudmi. Ko ljudje komunicirajo, med seboj prenašajo sporočila s pomočjo različnih simbolov 

(besed, kretenj, govorice telesa, slik, svetlobnih in zvočnih simbolov itd.), ki morajo biti 

razpoznavni (Mihalič 2007, 1; Černetič 1997, 117). 

2.1 Opredelitev komunikacije 

Beseda komunicirati izhaja iz latinske besede communicare in pomeni občevati, razpravljati o 

nečem, posvetovati se, vprašati za nasvet, sodelovati, deliti. To pomeni, da si udeleženci s 

komuniciranjem izmenjujejo informacije, znanje in izkušnje (Možina, Tavčar in Kneževič 

1995, 22). 

Komunikacijo lahko definiramo tudi kot proces, v katerem se posreduje informacija od 

nekega oddajnika do sprejemnika. Celoviteje pa jo lahko opredelimo kot interakcijo med 

oddajnikom in sprejemnikom, kar pomeni, da sta poleg oddajanja pomembna še proces 

sprejemanja in vzpostavljanje odnosa. Če bi povzeli opredelitve različnih avtorjev, bi lahko 

rekli, da komunikacija ni le govorjenje, ki je najbolj znana oblika komuniciranja, ampak je 

mnogo več: je tudi pisno komuniciranje in pogosto spregledan del – nebesedno 

sporazumevanje (Černetič 2007, 188). 

 

Slika 1: Sestavine komunikacijskega sistema 

Vir: Možina idr. 2004, 51. 

2.2 Poslovna komunikacija 

Poslovno komuniciranje je pomemben del dejavnosti članov vsake organizacije, namenjeno 

pa je postavljanju in doseganju ciljev organizacije. Managerji in strokovnjaki nasploh 

komunicirajo zato, da bi informirali sodelavce in druge, da bi dobili koristne informacije, in 
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predvsem zato, da bi vplivali na sodelavce ter posameznike in skupine znotraj svoje 

organizacije. V organizaciji skoraj ni dejavnosti, ki bi mogla potekati brez komunikacije 

(Černetič 2007, 209). 

Poslovno komuniciranje zajema (Možina idr. 2004, 16): 

- Informiranje, kar pomeni posredovanje informacij vseh vrst; s pomočjo govorjene 

oziroma napisane besede ter z risbami in kretnjami sporočamo, kaj smo izvedeli, kaj 

predlagamo, kaj mislimo. Svojim nadrejenim sporočamo, kaj smo naredili; sodelavcem 

naročamo, kaj naj delajo; kupcem ponujamo svoje izdelke, 

- posvetovanje: skupaj z drugimi poskušamo najti nove poti in rešitve, 

- usklajevanje: urejanje zadev, usklajevanje stališč, pogajanj, 

- vplivanje: delovanje na druge, kar se kaže v njihovem delovanju, ravnanju in mišljenju. 

Možina, Tavčar in Kneževič (1995, 98) pravijo, da želimo s poslovno komunikacijo vplivati 

na sodelavce in skupine v lasti organizacij ter posameznike in skupine v drugih organizacijah, 

s katerimi poslujemo.  

Poslovno komuniciranje je ciljna dejavnost, namenjena doseganju za organizacijo koristnih 

ciljev. Cilji poslovnega komuniciranja morajo biti dobro oblikovani in skladni s pravili 

ustreznega postavljanja ciljev. Cilji sami so namere, želje, sami so le malo koristni. Uspešno 

je le komuniciranje, ki zastavljene cilje tudi dosega. Zato je strategija komuniciranja za 

doseganje ciljev komuniciranja vsaj tako pomembna, kot cilj sam. 

 

Slika 2: Razsežnosti komuniciranja 

Vir: Možina idr. 2004, 16. 
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2.3 Vrste in oblike komuniciranja 

Pri človeku kot socialnem bitju, ki mu je stik z drugimi ljudmi nujno potreben, komunikacija 

ni le pogosta, intenzivna in raznovrstna, ampak tudi zelo razvita in kompleksna. Po različnih 

kriterijih je mogoče razlikovati več vrst komunikacij. Poznamo namerno in nenamerno 

oziroma hotno in nehotno komunikacijo. Po vrsti znakov, ki jih uporabljamo, govorimo o 

signalni in simbolni komunikaciji, v vsakdanjem življenju pa nam je bližje in bolj razumljiva 

delitev na neverbalno in verbalno komunikacijo (Jelenc 1998, 15). 

2.3.1 Sestavine komuniciranja, komunikacijski model 

Namen komunikacijskega modela je poenostavljeno predstaviti komunikacijski proces, 

njegove bistvene sestavine in njihove medsebojne povezave.  

Model odgovarja na pet vprašanj (Kavčič 2000, 4): 

- Kdo? 

- Kaj? 

- Komu? 

- Na kakšen način? 

- S kakšnim učinkom? 

Pošiljatelj je oseba ali skupina, ki s pomočjo tehničnih sredstev izbere, selekcionira in 

ovrednoti podatke ter informacije, jih oblikuje v sporočilo in posreduje z namenom, da bi jih 

prejemnik sprejel (Merkač Skok 2005, 5). Pošiljatelj mora poznati tudi pravila komuniciranja, 

da lahko izbere način, kako bo komuniciral: govorno, pisno, besedno ali nebesedno. Izbira bo 

odvisna od oblike, ki ustreza prejemniku, in še treh dejavnikov (Možina, Tavčar in Kneževič 

1995, 43): 

- stroškov komuniciranja, 

- razpoložljivega časa, 

- učinkovitosti načina komuniciranja. 

Kodirano sporočilo mora pošiljatelj po komunikacijskem kanalu poslati do prejemnika. Ko 

sporočilo po komunikacijskem kanalu prispe do prejemnika, ga mora ta najprej dekodirati. To 

pomeni, da mora razvozlati pomen simbolov. Potem, ko je sporočilo razumel, prejemnik 

reagira s tako imenovano povratno informacijo ali feedbackom. Na ta način izrazi učinek, ki 

ga je nanj napravilo sporočilo (Černetič 2007, 196) 
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Slika 3: Komunikacijska pot 

Vir: Možina idr. 2004, 75. 

2.3.2 Nebesedna komunikacija 

Brez uporabe neverbalne komunikacije bi bilo sporazumevanje med ljudmi mnogo bolj revno, 

verbalni izraz bi bil enoličen skupek zlogov in besed, ki bi ga bilo težko razumeti. 

Neverbalni komunikacijski znaki so bistveni del človekovega reagiranja; ne moremo govoriti, 

ne da bi pri tem spreminjali višino ali jakost glasu; pri govorjenju ne moremo biti brez izraza 

na obrazu; ne moremo govoriti, ne da bi vsaj za kratek čas zadržali pogled itd. Ob pomoči 

neverbalnih znakov lažje izrazimo neke pojave (z gibi rok ponazorimo velikost, obliko 

predmeta). Pogosto je neverbalna komunikacija močnejše sredstvo sporočanja, jasneje in 

ostreje izpostavi določene pojave in značilnosti; deluje neposredno in tako izzove neposredno 

reagiranje (Jelenc 1998, 24). 

2.3.3 Besedna komunikacija 

Pri besednem ali verbalnem komuniciranju uporabljamo besede oziroma jezik kot sredstvo za 

prenašanje sporočil. Razdelimo ga lahko na govorno in pisno. Govorno komuniciranje obsega 

nagovore, formalne razgovore med dvema osebama, razgovore v skupini oziroma z njo in 

neformalne govorice. Lahko je neposredno ali pa posredno z uporabo tehničnih sredstev 

(telefon, radio) (Kavčič 2000, 48). 

Govorno komuniciranje ima vrsto prednosti: je hitro, prožno, neformalizirano, običajno 

obsega tudi povratno informiranje, ima večjo zasebnost sporočanja ter omogoča sočasno 

komuniciranje z več ljudmi. Vrsto prednosti pa ima tudi govorno sporočilo. Lahko ga brž 

oddamo, in če prejemnik podvomi, ali je sporočilo prav sprejel, lahko s povratnim 

informiranjem hitro odkrije napako in sprejeto sporočilo popravi (Černetič 2007, 204).  

Slabosti govornega komuniciranja so (Kavčič 2000, 50): 
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- manjša dokazna vrednost, manjša natančnost sporočanja ter večji stroški komuniciranja, 

- če gre za udeležence, ki delujejo na različnih geografskih lokacijah, potem njihovo 

združenje povzroča potne in dodatne stroške, 

- pomanjkljivosti se pokažejo tudi takrat, kadar si sporočilo podaja večje število ljudi, 

- čim več ljudi sodeluje v prenašanju sporočila, tem več je možnosti, da se bo v 

komuniciranju pojavila neurejenost (entropija), 

- sporočilo, ki doseže prejemnika, se lahko močno razlikuje od poslanega sporočila. Prav 

tako je njegova slabost, da ni dokumentirano, razen če so izgovorjene besede posnete na 

trak ali zapisane. 

Pisno komuniciranje poteka prek pisem, kratkih pisnih sporočil, poročil, plakatov, okrožnic, 

časopisov in revij, obvestil na oglasnih deskah ter mnogih drugih priprav, zlasti elektronskih 

in optičnih, ki prenašajo sporočilo z zapisano besedo, s simboli, risbami, barvami ali kako 

drugače (Černetič 2007, 205). 

Prednosti pisnega komuniciranja so (Možina, Tavčar in Kneževič 1995, 46): 

- trajnost, jasnost, logičnost, jedrnatost, natančnost in nazornost sporočila, ki ga je tudi 

kasneje mogoče preverjati, 

- pošiljatelju in prejemniku ostaja dokumentiran zapis sporočila, ki ga lahko večkrat 

prebereta in hranita neomejeno dolgo, 

- pisne komunikacije so po navadi bolj dodelane, logične in jasne kot govorne, saj 

pošiljatelj praviloma premisli, kaj bo napisal, saj ve, da bo zapis sporočila pričal, da je 

bilo poslano z jasno določeno vsebino. 

Pisno sporočilo pa ima tudi slabosti (prav tam): 

- za nastanek sporočila v končni obliki potrebujemo več časa, 

- pošiljatelj prejemniku v eni uri govorjenja sporoči precej več informacij, kot v eni uri 

pisanja, 

- sporočilo v govorni obliki posredujemo v nekaj minutah, isto sporočilo pa vzame uro 

časa za pisanje. Govorjenje je pač hitrejše od pisanja; poleg tega mora biti pisna 

komunikacija veliko bolj natančna kot govorna, 

- pri pisnem komuniciranju največkrat – razen pri interaktivnem pisnem sporočilu, npr. 

preko elektronske pošte – ni takojšnjega povratnega informiranja, 

- pri govornem komuniciranju lahko prejemnik takoj reagira na sporočilo, pri pisnem 

komuniciranju pa pošiljatelj niti ne ve zagotovo, ali je prejemnik sporočilo dobil in ali ga 

je razumel tako, kot želi pošiljatelj. 
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2.4 Kakovost informacij 

Poslovno komuniciranje je ciljna dejavnost, naravnana na doseganje zastavljenih ciljev 

komuniciranja. Mera doseganja ciljev je uspešnost. Poslovno komuniciranje ni uspešno tedaj, 

ko sicer izpolnjuje naloge in cilje komuniciranja, vendar ti cilji niso usklajena sestavina ciljev 

vse organizacije ali njenega dela oziroma dejavnosti organizacije, ki ji komuniciranje služi 

(Možina idr. 2004, 19). 

Na učinkovitost in uspešnost komuniciranja bistveno vplivajo odnosi med udeleženci, 

zavzetost udeležencev za dejavnost, ki jo zajema komuniciranje, samostojnost udeležencev 

pri delu ter naravnanost udeležencev v skupno urejanje zadev. 

Komuniciranje je učinkovito takrat, kadar daje kar največ izidov in rezultatov ob dani porabi 

sredstev (resursov) organizacije ali tistega, ki komunicira. Učinkovito je tudi komuniciranje, 

ki zastavljene izide dosega ob čim manjši porabi sredstev. Izidi so lahko vsakovrstni; večja 

informiranost ciljnih prejemnikov in nemara tudi sprememba stališč, ki jih zastopajo; hitreje 

in ob manjših stroških sestavljeno poročilo; manj porabljenega časa v skupini za medsebojno 

komuniciranje; boljša prepričljivost sporočil v komuniciranju; več odzivov pri prejemnikih 

sporočil itd. (Možina idr. 2004, 19). 

 

Slika 4: Komuniciranje in informiranje 

Vir: Gorišek in Tratnik 2003, 45. 

2.4.1 Težave komuniciranja 

Eden prvih korakov na poti k uspešnemu komuniciranju je spoznavanje ovir pri 

komuniciranju. Komuniciranje namreč dostikrat ne poteka tako učinkovito, kot bi si želela 

pošiljatelj in prejemnik. Ovire zadržujejo oddajanje in sprejemanje sporočil tako, da popačijo 

ali celo v celoti blokirajo njihov pomen. Ovire, ki preprečujejo uspešno komunikacijo, je s 

trudom in asom mogoče premagati. Najprej pa se morajo v organizaciji, v kateri si želijo 

uspešno komunicirati z zaposlenimi, zavedati, da le-te obstajajo. Raznovrstne ovire pri 



10 

komuniciranju lahko razdelimo na organizacijske in individualne, čeprav se mnoge med seboj 

prekrivajo (Možina in Damjan 1994, 569). 

Organizacijske ovire 

K organizacijskim oviram štejemo tiste, ki so pretežno vezane na strukturo, velikost, odnose, 

klimo in kulturo organizacije. Pogosto se prepletajo s psihološkimi ovirami in delujejo 

kumulativno (Kavčič 2004, 28). 

- Struktura. Kadar v komunikacijskem odnosu kdo zavzema višji položaj kot drugi, zelo 

verjetno pride do komunikacijskih težav. Čim več ravni ima organizacija in dlje kot je 

sprejemnik od oddajnika, težje je uspešno pošiljati sporočila. 

- Specializacija. S tem, ko postaja znanje vedno bolj specializirano, strokovnjaki na 

številnih področjih oblikujejo žargon in okrajšave, s čimer poenostavijo komunikacijo. 

Vendar je zaradi tega pogosto otežena komunikacija z ljudmi iz drugih področij. 

- Različnost ciljev. Vodstvo in delavci v organizaciji imajo navidezne cilje. 

- Statusni odnosi. Status je socialni položaj posameznika v skupini ali organizaciji. Velika 

pisarna, parkirno mesto in drugi privilegiji so tipični simboli. Status je lahko pomembna 

ovira za uspešno komunikacijo, ker se pogosto uporablja za izoliranje managerjev od 

stvari, ki jih želijo slišati in vpliva na obseg in vrsto informacij, ki jih podrejeni pošilja 

navzgor oziroma nadrejenemu navzdol (Možina in Damjan 1994, 570). 

Individualne ovire 

Težave v komuniciranju povzročajo nasprotujoče si postavke, semantika, čustva in 

pomanjkanje uspešnih komunikacijskih spretnosti (Možina in Damjan 1994, 572).  

- Nasprotujoče si postavke. Oddajnik predvideva, da bo sprejemnik interpretiral sporočilo 

tako, kot si on želi. Vendar lahko ključna beseda ali fraza za oddajnika pomeni nekaj 

drugega kot za sprejemnika. 

- Semantika. Pomeni preučevanje načinov uporabe besed in njihovih simbolnih pomenov. 

Napačno interpretiranje besednih pomenov ima lahko ključno vlogo pri neuspešni 

komunikaciji. 

- Čustva. So psihična stanja, s katerimi doživljamo vrednostni odnos do ljudi, stvari ali 

dogodkov. Kadar komuniciramo, prenašamo tudi čustva, ne samo dejstev in mnenj. 

Občutki oddajnika vplivajo na kodiranje sporočila in so lahko sprejemniku razvidni ali pa 

tudi ne. 

- Komunikacijske spretnosti. Sposobnost komuniciranja se loči od človeka do človeka. 

Nekateri razločki izhajajo iz kulture, izobrazbe in vaje, drugi pa iz temeljnih osebnostnih 

značilnosti. Ljudje, ki se razločno izražajo, delujejo prepričljivo in so samozavestni, 

komunicirajo uspešneje kot taki, ki imajo manj naštetih sposobnosti. Na komunikacijsko 

uspešnost deluje tudi čas. 
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2.4.2 Obvladovanje težav 

Načini za premagovanje ovir pri komuniciranju: 

- Uravnavanje pretoka informacij. Managerji, ki sprejemajo preveč informacij, imajo 

težave z informacijsko zasičenostjo. V takem primeru morajo vzpostaviti sistem, ki bo 

določil prioritetna sporočila. 

- Spodbujanje povratnih informacij. Managerji in drugi komunikatorji morajo preverjati, če 

so bila pomembna sporočila pravilno razumljiva. To se da preveriti s povratno 

informacijo. 

- Uporaba preprostega jezika. Managerji morajo govoriti v jasnih stavkih in izbirati take 

besede, da jih bodo podrejeni lahko razumeli. Pri tem naj se izogibajo žargona, ker bi z 

njim le zmedli sogovornika. 

- Aktivno poslušanje. Ni dovolj, da znajo managerji samo govoriti, ampak morajo postati 

tudi dobri poslušalci. 

- Zadrževanje negativnih čustev. Negativna čustva lahko popačijo vsebino sporočila. 

- Uporaba neformalnih komunikacijskih poti. Neformalnih oblik komuniciranja managerji 

v organizaciji ne morejo odpraviti, tudi če bi jih hoteli. Zato bi jih morali uporabljati za 

hitro pošiljanje informacij, za preverjanje reakcij, preden sprejmejo končno odločitev, ter 

za pridobivanje dragocenih povratnih informacij (Možina in Damjan 1994, 573–574). 

2.4.3 Dejavniki vpliva na komuniciranje 

Komuniciranje je uspešno, če vpliva na udeležence v lastni organizaciji ali v drugih 

organizacijah. Udeleženci so vsi posamezniki, skupine ali organizacije, ki imajo kakršnekoli 

interese za našo organizacijo in morajo pomembneje vplivati nanjo. Komuniciranje skuša 

vplivati na udeležence, da bi spremenili svojo naravnanost ali svoje delovanje. Ljudje se na 

predloge, naročila in prepovedi odzivamo predvsem glede na koristi: sprejmemo tiste 

predloge in prepovedi, ki nam koristi prinašajo, zavračamo pa tiste, ki nam ne koristijo 

(Možina idr. 2004, 35). 

2.5 Komuniciranje kot vplivanje 

Poslovno komuniciranje je ciljno. Namen vsakega komuniciranja je vplivanje na posameznike 

ali skupine ljudi. Vplivanje na posameznike nam uspeva le v primeru, če imamo zanj dovolj 

moči. Moč pa nam dajejo znanje, položaj, ugled ter povezovanje istih interesov. Vpliv, ki 

izhaja iz prisile, ustvarja med posamezniki ter skupinami odpor do dela, kar pa vodi v 

neuresničevanje zastavljenih ciljev neke organizacije. 

Komuniciranje je dajanje in prejemanje sporočil, oboje pa je podrejeno vplivanju, ki je 

osnovni namen poslovnega komuniciranja. S poslovno komunikacijo želimo vplivati na 
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sodelavce in skupine v lastni organizaciji ter posameznike in skupine v organizacijah, s 

katerimi poslujemo. Da bi imelo poslovno komuniciranje kar največji vpliv na druge, moramo 

upoštevati značilnosti tistih, na katere želimo vplivati ter jim prilagoditi vsebino in načine 

sporazumevanja (Goltnik Utnaut 2003, 9). 

Komuniciranje je neuspešno, če ne vpliva na udeležence in pri tem ne sproži ciljnih 

sprememb. Udeleženci lahko spremembe zanikajo, ignorirajo, se jim upirajo ali pa se jim 

prilagodijo in jih sprejmejo. Možno pa je tudi, da posamezniki spremembe predvidijo in jih 

vnaprej načrtujejo, kar vpliva na lažje in uspešnejše uvajanje sprememb. Poslovno 

komuniciranje je uspešno, če vpliva na stališča in delovanje posameznikov in skupin tako, da 

organizacija dosega zastavljene poslovne cilje (Černetič 2007, 210). 

Interesi 

Tradicionalno so si interesi delodajalcev in delojemalcev nasprotujoči, saj delodajalec vodi 

interes po minimiziranju stroškov, sindikati (reprezentativne organizacije, ki zastopajo 

interese delojemalcev) pa ravno nasprotno – s pritiski na rast plač in izboljševanje pogojev 

dela vplivajo na rast stroškov dela.  

Ponekod so se že oblikovali modeli, ki poudarjajo področja interesov, kjer se lahko dosežejo 

obojestranske koristi. Strategija povečevanja dodane vrednosti je zelo primeren model za 

usklajevanje obojestranskih interesov, saj pomenita razvoj in uspešnost podjetja za zaposlene 

dolgoročno perspektivo, varnost zaposlitve, možnosti napredovanja in osebne rasti ter 

nenazadnje večje plače, kot so pri konkurenčnih podjetjih. 

Dodano vrednost sestavljajo stroški dela, amortizacija in dobiček. Vse tri sestavine se med 

seboj pogojujejo oz. si sledijo v zaporedju. Dobiček omogoča investiranje in primerne stroške 

dela, investiranje omogoča rast storilnosti in povečuje amortizacijo. Prispevek zaposlenih pa 

omogoča dobiček in investiranje (Gorišek in Tratnik 2003, 46). 

2.6 Konflikti v podjetju 

Ljudje smo bitja, ki živimo drug z drugim, v skupnostih. Za uresničevanje in zadovoljevanje 

potreb potrebujemo soljudi. Kjerkoli smo, v domačem okolju, v organizacijah, kjer je 

množica ljudi, prihaja do nesoglasij, nasprotij, drugačnih mnenj in stališč. Če teh nasprotij in 

stališč ne znamo uskladiti, pride do konfliktov med posamezniki ali skupinami.  

Konfliktna situacija je vedno ovira za doseganje ciljev posameznika, skupine in organizacije. 

Ta neprijetnost, neznanje vzpostavljanja primernih odnosov v komunikacijskem sistemu, 

jemlje zaposlenim čas, kreativnost, inovativnost in druge, za uspešno organizacijo pomembne 

impulze iz okolja. Konflikt kot tak vedno poveča frustracijo vključenih, saj nastane zaradi 

nezadovoljenih potreb udeležencev konflikta. Konflikt sam jemlje energijo in je rušilen. Od 
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tega, kako ga bomo rešili, pa je odvisna nadaljnja klima in medsebojni odnosi zaposlenih 

(Černetič 2007, 174). 

Organizacije so idealen prostor za nastajanje konfliktov, saj v istem prostoru, mikrosistemu, 

običajno večja skupina različnih ljudi, ki so zaradi narave dela in zadovoljevanja socialnih 

potreb prisiljeni po več ur na dan, pogosto tudi po več let, bivati skupaj, v istem delovnem 

prostoru (Černetič 2007, 176). 

2.6.1 Definicija konfliktov 

Konflikt v organizaciji je nasprotovanje, ki nastane zaradi nezdružljivih ciljev, misli, čustev v 

posamezniku, v skupini ali v celotni organizaciji (Lotrič 2003, 145). 

H kvalitetam uspešnega vodenja prav gotovo sodi tudi sposobnost preprečevanja in reševanja 

konfliktov. Konflikti so prisotni skoraj vedno in v vsaki organizaciji. Večji konflikti pa 

najpogosteje nastanejo takrat, kadar se odločimo za uvajanje sprememb v organizaciji. Moč, 

jakost, dolžina in posledice konflikta so odvisne od načina vpeljave spremembe. Če je 

sprememba določena avtoritativno, brez predhodnega sodelovanja zaposlenih, so odpori večji. 

Konflikti nastanejo na dveh nivojih: med zaposlenimi ter med zaposlenimi in vodjo (Černetič 

2007, 184). 

2.6.2 Oblike konfliktov 

Konfliktne situacije in konflikti so posebne vrste napetosti (tenzij) v ustreznih družbenih 

odnosih, ki prej ali slej sprožijo in vodijo do takšnih ali drugačnih družbenih sprememb. Ni 

družbenega področja, na katerem ne bi bilo konfliktnih situacij oziroma konfliktov. Načini 

sprožanja teh pojavov v družbeni praksi so zelo različni (Černetič 2007, 177). 

Glede na nekatere temeljne značilnosti jih porazdelimo v dve vrsti (prav tam): 

- na razreševanje in 

- na dušitev konfliktov. 

Značilno za dušitev konfliktov je, da tisti, ki konflikte duše, zanikajo ali pa prezrejo 

strukturne izvore ali vzroke. Konflikti in konfliktne situacije se z zanikanjem ali pa dušitvijo 

ne odpravljajo. Družbe, katerim gre za nenehno izboljševanje družbenih razmer v korist 

človeka in njegove svobode, bi morale konfliktne situacije in konflikte razreševati na 

nefunkcionalistični način, to je odkrivati in odpravljati njihove izvore in vzroke. Gre za to, da 

se nasprotij iz njih izvirajočih konfliktnih situacij zavemo, da jih spoznavamo in usmerjamo s 

tem, da odstranjujemo njihove vsakokratne strukturne vzroke v korist zmeraj večje 

ekonomske, politične in materialne svobode človeka (Černetič 2007, 177). 
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2.6.3 Vpliv komuniciranja pri reševanju konfliktov 

Vsak vodja želi imeti v kolektivu dobro organizacijsko klimo, saj je le-ta pogoj za uspešnost 

organizacije. Interes vsake organizacije je, da je med zaposlenimi čim manj konfliktov. 

Konflikti so, kot smo že rekli, neizogibni. Njihovo prisotnost in moč pa zmanjšamo, če jih 

znamo uspešno reševati.  

Zaradi potreb organizacije je pomembno, da je vodenje takšno, da nastane organizacijska 

kultura, kjer se konflikti odpravljajo sprotno in ustrezno. Skupina ljudi, ki dela skupaj, mora, 

ko pride do sporne točke in različnosti mnenj in stališč, med seboj sodelovati in konstruktivno 

reševati nastale konflikte. Na to, koliko je konfliktov v organizaciji in kako se rešujejo, 

najbolj vplivata vodenje in management organizacije. 

Trdimo lahko, da je vodja tisti, ki je soodgovoren za število, moč in reševanje konfliktov. 

Vodja z delavci doživlja tudi različne transferne odnose. Če izhajamo iz te trditve, torej velja, 

da vodja vzpostavlja z različnimi delavci različne medsebojne odnose, njegov stil vodenja pa 

se iz situacije v situacijo na določeni meji nezavednega menja. Dober vodja pa seveda zna 

vzpostaviti določeno stopnjo meja med čustvenim in kontroliranim miselnim reagiranjem 

(Černetič 2007, 187). 
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3 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Viri konkurenčne prednosti podjetja so lahko boljši proizvod ali storitev, boljša tehnologija, 

večji dostop do finančnih virov, zaščiteno ali regulirano tržišče in nizki stroški zaradi 

ekonomije obsega. 

Vsi ti viri so v današnjem svetu globalne ekonomije in globalnega dostopa do informacij 

dosegljivi – za pravo ceno. Mnogi so zato prepričani, da so edini vir konkurenčne prednosti, 

ki ga ni mogoče enostavno dobiti, posneti ali kupiti, človeški viri. 

Povečevanje dinamičnosti sprememb v okolju podjetij je spodbudilo razvoj novih teorij 

ravnanja z ljudmi, ki naj bi spodbujale ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih. Pomembnejši 

so postali medčloveški odnosi in oblikovanje pogojev, da bi zaposleni lahko povečali svoj 

prispevek. 

Pri ravnanju s človeškimi viri je v ospredju razvijanje sposobnosti učenja, prilagajanja in 

spreminjanja. S tem podjetja povečujejo možnosti za uspešnost in dosežke zaposlenih. 

Uspešnost in dosežki pa povečujejo zadovoljstvo in spodbujajo izboljšave. 

Raziskave same organizacijske klime so pogosto uporabljen instrument in so največkrat 

povezane z ugotavljanjem stopnje zadovoljstva zaposlenih. Za vse organizacije so namreč 

značilni storilnostni in socialno-emotivni cilji, ki so nujno komplementarni. Socialno-

emotivne cilje pa organizacije doseže, ko uspe uresničiti pomembne motivacijske cilje svojih 

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

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

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

poslovne uspešnosti podjetja (Gorišek in Tratnik 2003, 14). 

3.1 Definicija zadovoljstva zaposlenih 

Zadovoljstvo zaposlenih predstavlja zadovoljstvo pri delu in zadovoljstvo s posameznimi 

elementi dela in delovnega mesta, in sicer od zadovoljstva z nalogami, do zadovoljstva z 

neposredno nadrejenimi, z možnostmi izobraževanja, s sodelavci, s fizičnimi pogoji dela in 

opremljenostjo, z možnostjo napredovanja, z načinom dela, z nagradami, s plačo, z delovnim 

časom in podobno. 
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Preglednica 1: Dejavniki, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom 

Dejavniki Razlogi za zadovoljstvo 

Vsebina dela Možnost uporabe znanja, možnost učenja in strokovne rasti, zanimivost dela. 

Samostojnost pri 

delu 

Možnost odločanja o tem, kaj in kako bo delavec delal, samostojno 
razporejanje delovnega časa, vključenost v odločanje o splošnejših vprašanjih 
dela in organizacije. 

Plača, dodatki i n 
ugodnosti 

Ustrezna višina plače, povezava plače z uspešnostjo, različne nagrade i n 
priznanja za uspešno delo, dodatki in ugodnosti, ki jih posameznik ceni. 

Vodenje in 

organizacija dela 

Ohlapen nadzor, dajanje priznanj in pohval ter izrekanje pripomb in graj, 

usmerjenost vodij k ljudem ali v delovne naloge, skrb za nemoten potek dela.  

Odnosi pri delu Dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje sporov, sproščena 
komunikacija med sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi. 

Delovne razmere Majhen telesni napor, varnost pred poškodbami in obolenji, odpravljanje 
motečih dejavnikov fizičnega delovnega okolja, kot so vlaga, neugodna 
temperatura, prah, hrup ipd. 

Vir: Svetlik 2009, 341. 

Zadovoljstvo zaposlenega z delom definiramo kot želeno oziroma pozitivno emocionalno 

stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela ali doživljanja in dosedanjih izkušenj pri delu 

in na delovnem mestu. Pri zadovoljstvu govorimo o tako imenovani individualni efektivni 

reakciji na delovno okolje, delo in na pogoje dela. 

Zadovoljstvo zaposlenega je najpomembnejše od vseh dejavnikov, saj je ravno 

nezadovoljstvo prvi in tudi najpogostejši vzrok za prostovoljni odhod zaposlenih iz 

posamezne organizacije. V praksi je na tem področju izjemno velik problem, saj se z 

zadovoljstvom zaposlenega organizacija in vodstvo največkrat začneta ukvarjati šele takrat, 

ko posameznik zaradi nezadovoljstva z delom že izrazi željo o odhodu iz organizacije. Takrat 

pa je seveda že prepozno (Mihalič 2007, 266). 

3.2 Ustvarjanje zadovoljstva zaposlenih 

Pomembno je, da storimo vse, kar moremo, da zagotovimo prave razmere, ki bi zaposlene 

motivirale k zagnanemu delu. Če želimo, da bi delo dajalo zadovoljstvo, morajo delavci imeti 

občutek, da delajo nekaj koristnega. Poznati morajo tudi smisel svojega dela in imeti možnost, 

da izpolnijo čim večji mogoči delež cele naloge. 

Prevzem odgovornosti jim omogoči, da sprejmejo nadzor nad svojim delom in dobijo 

občutek, kako sami prispevajo kaj pozitivnega. Če zaposleni vedo, kako dobro opravljajo 

svoje delo, dobijo spodbudo za nadaljevanje dela, ki jim gre dobro od rok, ter obenem 

usmerijo pozornost k tistim nalogam, ki bi jih lahko opravili bolje. 

Čim bolj je neko delo osmišljeno, tem bolj se bodo ljudje zanj zanimali. Več svobode kot 

dopustimo zaposlenim, bolj bodo pripravljeni odgovarjati za rezultate opravljenega dela. Čim 
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izčrpneje jih bomo seznanili s tem, kako dobro delajo, več osebnega zadovoljstva bodo imeli 

ob opravljenem delu. 

 

Slika 5: Vključevanje zaposlenih v odločanje 

Vir: Gorišek in Tratnik 2003, 44. 

Vsi ti pogoji ustvarjajo trdne temelje za razmere, v katerih ljudje bolje delajo in se za svoje 

delo še posebej trudijo (Keenan 1996, 29). 

3.3 Ključni dejavniki zadovoljstva zaposlenih 

Dejavniki zadovoljstva zaposlenih z delom in z delovnim mestom so odvisni od posameznika, 

vendar obstajajo nekateri splošni elementi, ki so potrebni za zadovoljstvo na delovnem mestu 

in pri delu vsakega zaposlenega. 

Za zadovoljstvo sodelavca na delovnem mestu ter povečevanje njegove uspešnosti in 

učinkovitosti pri opravljanju njegovih del in nalog so pomembni osnovni predpogoji. Ti 

predpogoji, ki bi jih delavcu lahko in tudi moral zagotavljati vsak neposreden vodja in vsaka 

organizacija v celoti, so naslednji (Mihalič 2007, 266): 

- definiranje pričakovanj in jasno predstavljeni cilji, 

- spodbujanje sposobnosti in integracije sposobnosti z nadarjenostjo, 

- izpostavljanje dosežkov pri delu in spodbujanje samoiniciativnosti, 

- prispevanje k razvoju organizacije preko osebnega razvoja, 

- razvijanje solidarnosti in prijateljstva v medosebnih odnosih, 

- izpostavljanje pomena prispevka posameznika za uspehe organizacije, 

- omogočanje odprte in demokratične komunikacije, 

- spodbujanje zdrave konkurenčnosti med zaposlenimi, 

- motiviranje. 
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3.4 Nezadovoljstvo na delovnem mestu 

Zaradi nezadovoljstva zaposlenih pri opravljanju njihovega dela lahko prihaja v podjetjih do 

nezaželenih posledic, kot so odpoved delovnega razmerja, odsotnost z dela, zamude pri 

prihodu na delo, tatvine, manjše prizadevanje pri delu in celo nasilje (Treven 1998, 133). 

Raziskave so pokazale, da lahko s primernim oblikovanjem dela dosežemo in povečamo 

motivacijo delavcev za delo. To izboljšuje delovne dosežke in povečuje zadovoljstvo 

delavcev ter jih hkrati pozitivno spodbuja. Zveze med navedenimi dejavniki so številne in ne 

vedno posredne. Vsekakor je dokazano, da je zadovoljen delavec veliko dovzetnejši za 

motivatorje, s katerimi ga spodbujamo k delu, kot nezadovoljen. 

Upoštevati moramo, da ljudje vrednotijo različne reči in si postavljajo različne cilje. Enim 

denar pomeni vse. Drugi so zadovoljni z majhno plačo, le da lahko v miru razrešujejo 

tehnična in organizacijska vprašanja, ki so zanje oseben izziv. Tretji sprejemajo raznovrstne 

naloge brez izbire, samo da lahko ostanejo v varnem okolju organizacije in da ustrežejo 

svojim predpostavljenim. Na to je treba biti pozoren že pri izbiranju delavcev, ki vstopajo v 

organizacijo (Svetlik 2009, 341). 

Za delavce niso pomembni le cilji, temveč tudi verjetnost njihovega prizadevanja in 

doseganja, ki sta za to potrebna. Če je verjetnost, da bo delavec napredoval majhna, ker se na 

primer za isto delovno mesto poteguje veliko sodelavcev in ker je pričakovati napredovanje 

šele čez pet let ali več, je malo verjetno, da si bo zato posebej prizadeval dosegati boljše 

delovne rezultate (Svetlik 2009, 342). 

Neustrezno organizacijo dela delavci navadno občutijo v obliki frustracij prav zaradi 

dejavnikov, na katere sami nimajo vpliva. Pripravljeni so delati, vendar pri tem naletijo na 

ovire, ki jih sami ne morejo odstraniti, kot na primer da v pisarnah ni osnovnih pripomočkov, 

da je računalnik v okvari, da v proizvodnji zmanjka surovin itd. Značilno je, da se med 

dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo, pri nas na tako visokem mestu pojavi prav slabo 

cenjeno delo. To kaže, da delavci za svoja prizadevanja pri delu in za delovne dosežke ne 

dobijo ustreznih priznanj. Podatki kažejo, da so vodje usmerjeni predvsem k delovnim 

nalogam in ne k ljudem. Vodje pa naj bi svoje zaposlene usmerjali, delili pohvale, 

sodelavcem dajali povratne informacije, pravočasno opozarjali na napake, pomagali pri 

premagovanju delovnih pa tudi osebnih problemov, ter se vsaj enkrat letno temeljito 

pogovorili z vsakim sodelavcem (Svetlik 2009, 344-345). 

Najpogostejše in za organizacijo najbolj problematične oblike izražanja nezadovoljstva 

zaposlenih so naslednje:  

- Absentizem oziroma izostajanje z dela. Le redko se pojavlja v ekstremni obliki, da 

delavca brez razloga ni na delo, saj bi to pomenilo hujšo kršitev delovne discipline in 

tveganje izgube zaposlitve. Razlogi zanj so lahko zakonsko dovoljena odsotnost, na 
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primer zaradi bolezni, za varstvo obolelega družinskega člana ali s pravili organizacije 

spodbujena odsotnost z namenom izobraževanja delavca. Najbolj problematična je tako 

imenovana bolniška odsotnost, na katero ne vplivajo zgolj fiziološki dejavniki zaposlenih 

in negotovost zdravnikov, temveč pogosto prav neugodne razmere, premajhna skrb za 

preprečevanje obolenj in nesreč pri delu ali pa slabi odnosi zaposlenega s sodelavci ali 

vodji. Na račun absentizma se organizacijam povečujejo stroški dela in težave pri 

organizaciji proizvodnje. 

- Fluktuacija oziroma zapuščanje organizacij. Fluktuacija pomeni gibanje nezadovoljnih 

kadrov iz ene organizacije v drugo. Na zadovoljstvo z delom in s tem tudi na fluktuacijo 

vpliva izjemno veliko dejavnikov. Ti so najprej: spol, starost, delovni staž, občutek 

pripadnosti organizaciji, zakonski stan, osebnostne značilnosti in podobno. Veliko je 

organizacijskih: organizacija dela in delovne razmere, plača, možnosti napredovanja, 

velikost organizacije in odnosi z zaposlenimi. So pa tudi zunanji dejavniki, kot so 

razmere na trgu delovne sile.  

- Nezadovoljstvo v organizaciji se lahko stopnjuje tako, da se manifestira v obliki 

nezaželenega oziroma deviantnega vedenja posameznikov. Individualno nezadovoljstvo 

se pojavlja v različnih oblikah, kot so manjša delovna vnema vse do upočasnitve dela, 

bolniški izostanki, širjenje nezadovoljstva med sodelavci, sabotaže itd. Delavci 

nezadovoljstvo delno izražajo v okviru dopustnih meja in predvsem zmanjšujejo delovno 

uspešnost, lahko pa celo kršijo organizacijska pravila oziroma delovne pogodbe in 

povzročajo disciplinske prekrške. Organizacija običajno uporablja tristopenjski sistem 

odvračanja od nedopustnega vedenja: ustna opozorila, pisna opozorila in odpustitve. 

- Če nezadovoljstvo preseže raven, se pojavijo kolektivne zahteve, protesti in stavke. Ti so 

po navadi obvladljivi z mehanizmi kolektivnega sporazumevanja med predstavniki 

delavcev in vodstvom organizacije. 

Najboljša strategija organizacije proti nezadovoljstvu delavcev je odstranitev vzrokov. Ker pa 

nezadovoljstva ne more povsem izključiti, se mora pripraviti tudi na možnost, da se z njim 

spopade. V ta namen organizacije spremljajo organizacijsko klimo, največkrat z anketnimi 

vprašalniki (Svetlik 2009, 346-347). 

3.5 Nagrajevanje in motivacija zaposlenih 

Motivacija je eden od primarnih dejavnikov, ki je povezan z angažiranostjo posameznika pri 

delu. Vsako akcijo posameznika spodbujajo eden ali več motivov, ki usmerjajo delovanje k 

želenemu cilju oziroma zadovoljitvi potreb. Cilj je torej zadovoljitev pričakovanj in želja, ki 

nastanejo na podlagi materialnih in socialnih potreb, potreb po spoštovanju, samostojnosti in 

osebnemu razvoju (Možina 1999). 

Zupanova (2001, 58) navaja, da obstajajo mnoge motivacijske teorije, ki skušajo določiti 

motivatorje oziroma dejavnike, ki prispevajo k večji zavzetosti zaposlenih. Zaradi razlik med 
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posamezniki seveda ni zgolj enega, pravega oziroma najboljšega načina, s katerim bi lahko 

motivirali vse zaposlene. Vsak vodja mora načine motiviranja prilagoditi sodelavcem in 

okolju, v katerem delajo. To pomeni, da mora svoje sodelavce dobro poznati in vedeti, kaj je 

pri delu zanje pomembno. Le tako lahko prispeva k ustvarjanju notranje motivacije, na katero 

po Hackmanu in Oldhamu vplivajo naslednje značilnosti (Zupan 2001, 59): 

- raznovrstnost znanj in spretnosti, ki jih potrebujemo za opravljanje dela, 

- celovitost nalog, 

- kako pomembne so naloge za organizacijo, 

- samostojnost pri delu in 

- povratne informacije o opravljenem delu. 

Teh pet značilnosti dela ustvarja ključna psihološka stanja, ki vodijo k notranji motivaciji, 

zadovoljstvu pri delu in veliki storilnosti (Zupan 2001, 59). 



21 

4 PREDSTAVITEV IZBRANEGA PODJETJA – MERKUR TRGOVINA, D. D. 

Divizija Merkur je vodilni slovenski tehnični trgovec z izdelki za opremo doma, vrta in 

domače delavnice, za končne kupce, podjetja in obrtnike.  

Divizijo Merkur sestavlja 9 podjetij v 6 različnih državah. Razpoznavnost jim zagotavlja 

razvejana mreža več kot 40 trgovskih centrov v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in 

Hercegovini in Makedoniji. Njihova poglavitna prednost je ta, da na enem mestu združujejo 

koncept uspešne prodaje izdelkov za gradnjo, obnovo in vzdrževanje, za zabavo, udobje in 

kakovostno bivanje. Zahtevnemu prodajnemu konceptu sledijo franšizne prodajalne v 

Sloveniji, Bosni in Hercegovini in na Cipru ter spletna trgovina. Merkur Dom je ime naše 

ponudbe izdelkov za dom, vrt in prosti čas, Merkur Mojster pa je sinonim za pravo ponudbo 

izdelkov za domače mojstre, podjetnike in obrtnike. 

Obsežno ponudbo kakovostnih izdelkov dopolnjuje širok nabor storitev. Med 

najpomembnejšimi izpostavimo strokovno svetovanje, dostavo na dom in sočasen odvoz 

odsluženih aparatov, izris kopalnic, načrtovanje in ureditev vrtov, montaža, presajanje, 

zavijanje daril, podaljšana garancija itd. Najzvestejši kupci izkoriščajo prednosti Merkurjeve 

kartice zaupanja. Aktivnih uporabnikov te kartice je že več kot pol milijona kupcev.  

Podjetja oskrbujemo v Diviziji Merkur po treh prodajnih kanalih. Strežba veleprodajnih 

kupcev znotraj trgovskih centrov kupcu omogoča neposreden ogled in preizkus izdelkov in 

njihov takojšen osebni prevzem. Glavnino prodaje podjetjem predstavlja delo veleprodajnih 

svetovalcev, ki zagotavljajo nakup neposredno iz centralnih skladišč ali prek tranzitne 

preskrbe. Tretji prodajni kanal predstavlja spletna stran Merkur Partner. 

 

Slika 6: Merkur 

Vir: Merkur 2015. 
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4.1 Poslanstvo, vizija, vrednote 

Podjetje Merkur je v svojih strateških dokumentih opredelil glavne usmeritve poslovanja 

podjetja – poslanstvo, vizijo in cilje – ki mu nudijo smernice za kratkoročno in dolgoročno 

odločanje. Z njimi so seznanjeni tudi njegovi zaposleni. 

Poslanstvo 

Skupina kompetentnih in konkurenčnih podjetij ponuja najboljšo storitev tako pri prodaji 

potrošnikom kot pri prodaji podjetjem. Poslanstvo Merkurja je zato (Merkur 2015): 

- Z najboljšim razmerjem med kakovostjo, založenostjo in ceno ter odličnim svetovanjem, 

ustvarjamo zadovoljstvo svojih kupcev. 

- Ponujamo visoko založenost, ki je osnova za prodajo podjetjem. 

- Naše prodajno osebje je najbolj kompetentno in usmerjeno h kupcu. 

- Navdihujemo in bogatimo nove življenjske sloge, ki se pojavljajo na trgu, postajamo 

močan partner vodilnih blagovnih znamk in izdelovalcev. 

- Imamo največjo prodajno mrežo v Sloveniji (skladišča, trgovine), preko katere svojim 

dobaviteljem omogočamo dolgoročno sodelovanje. 

- Z neprestanim izboljševanjem storitev se razlikujemo od konkurence in zagotavljamo 

pozitivno okolje za svoje delničarje. 

- Z vlaganjem v okolje in za okolje prispevamo za dobrobit prihodnjih rodov. 

Vizija 

V Merkurju se trudijo zasledovati naslednja načela (prav tam): 

- biti vodilni ponudnik izdelkov in storitev s področja kategorij »naredi sam«, aparati in 

sezona v jugovzhodni Evropi; 

- postati vodilni ponudnik blaga in storitev na področju metalurgije, ki bo med proizvajalci 

in porabniki ustvarjal dodano vrednost; 

- na področju poslovanja z zabavno elektroniko postati prva izbira na trgu, tako da kupcu 

ponudimo kakovostno in nakupovalno izkušnjo in raznovrstne storitve. 

Vrednote 

Spoštujejo naslednje temeljne vrednote (prav tam): 

- Modrost – nadaljujemo 115-letno tradicijo uspešnega poslovanja Merkurja in s svežimi 

idejami utiramo pot v naslednje stoletje; 

- Entuziazem – smo zavzeti, kompetentni in strokovni ter timsko zasledujemo cilje 

podjetja; 

- Redoljubnost – smo vesten, resen in zanesljiv poslovni partner; 
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- Kakovost – gradimo na prepoznavno dobrih storitvah; 

- Uspeh – odzivnost na spremembe okolja in trga so stalnica, iskanje še boljših priložnosti 

pa misel vseh zaposlenih; 

- Resnica – ne skrivamo dejstev. 

Vse njegove temelnje vrednote se izražajo že v njegovem poimenovanju. 

4.2 Organizacijska shema 

Družba Merkur, d. d., je krovna družba Merkur Group, ki jo sestavljajo tri divizije s skupaj 20 

podjetji v 8 državah (prav tam):  

- Divizija Merkur je vodilni tehnični trgovec z izdelki za opremo doma, vrta in domače 

delavnice, za končne kupce, podjetja in obrtnike. 

- Divizija Mersteel zagotavlja nabavo in prodajo metalurških izdelkov. 

- Divizija Big Bang je vodilni specialist za avdio, video in računalniške izdelke, 

telekomunikacijo, belo tehniko, glasbo in igre. 

Vodstvo 

Merkur Group obvladuje matična družba Merkur, d. d.  

Preglednica 2: Vizitka podjetja 

Naziv družbe: MERKUR trgovina, d. d. 

Naslov: Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo 

Internet naslov: www.merkur.si 

Telefon: 04 25 88 000 

Faks: 04 25 88 805 

E-pošta: info@merkur.si 

Davčna številka: SI76138437 

  Smo davčni zavezanec. 

Matična številka: 6723128000 

Šifra osnovne dejavnosti: 47.520 

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kranju 

Številka registrskega vpisa: 2014/49217 

Osnovni kapital: 11.368.274,00 EUR 

  Ni nevplačanih vložkov. 

Transakcijski računi: SI56 0700 0000 2337 596 (Gorenjska banka, d. d.) 

  SI56 0510 0801 3934 915 (Abanka Vipa, d. d.) 

  SI56 0292 8026 1147 951 (NLB, d. d.) 

Vir: Merkur 2015. 
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Za pripravo in uresničevanje strateških ciljev razvoja vseh podjetij je odgovorna uprava 

krovne družbe Merkur, katere delo nadzoruje nadzorni svet. 

Podjetja Merkur Group so združena v tri programsko zaokrožene divizije Merkur, Mersteel in 

Big Bang. 

Odvisne družbe vodijo direktorji odvisnih družb, ki svoje delo usklajujejo z upravo, direktorji 

divizij in izvršnimi direktorji matične družbe Merkur, d. d. 

4.3 Aktivnosti podjetja 

Merkur kot kompetentno in konkurenčno podjetje ponuja najboljšo storitev tako pri prodaji 

potrošnikom kot pri prodaji podjetjem. Z najboljšim razmerjem med kakovostjo, založenostjo 

in ceno ter odličnim svetovanjem ustvarja zadovoljstvo svojih kupcev. Prodajno osebje je 

najbolj kompetentno in usmerjeno h kupcu.  

Ker se pri delu z ljudmi znajdemo v različnih, pogosto tudi nepričakovanih položajih, je 

glavni cilj zagotoviti, da vsi zaposleni s svojo odzivnostjo prispevamo k našemu skupnemu 

cilju – zadovoljstvu strank. Cilji so zahtevni, vendar dosegljivi. Pomembno je, da so jasni, 

merljivi in razumljivi vsem zaposlenim. 

Merkurjev prodajni proces 

Univerzalnost prodajalcev in poudarjanje uporabne vrednosti blaga (to so prednosti in koristi 

za kupca) pred zgolj tehničnimi podatki, sta osnova prodajnega procesa. 

Prodajni proces mora upoštevati naslednja načela: 

1. Osredotočiti se je treba na želje oziroma potrebe strank (potrebno se je vživeti v vlogo 

kupca). 

2. Kupcu poleg osnovnih ponudimo in predstavimo tudi dražje, bolj kakovostne izdelke. 

3. Poskusimo z dodatno prodajo izdelkov, ki sodijo k osnovnemu izdelku na svojem 

oddelku. 

4. Kupcu ponudimo izdelke iz aktualne dodatne prodaje izbranih izdelkov. 

5. Kupca pospremimo do drugega oddelka in ga predamo sodelavcu oz. ga usmerimo na 

želen oddelek. 

Dodatna prodaja pomeni, da stranki ponudimo izdelek oziroma storitev, ki se dopolnjuje z 

izdelkom, ki ga stranka namerava kupiti. Raziskave so pokazale, da so stranke zadovoljne in 

spoštujejo nasvete prodajalcev o dodatnem izdelku, ki bi še bolj zadovoljil njihove potrebe. S 

preprosto spodbudo lahko močno povečamo svojo prodajo. Gre le za to, da stranki pokažemo, 

da tudi mi želimo, da bi bila z nakupom čim bolj zadovoljna. 
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Dodatna prodaja nam prinese veliko pozitivnih učinkov: 

- Zelo hitro in brez dodatnih stroškov (načrtovanje, oglaševanje) vpliva na povečanje 

prodaje. 

- Vpliva na boljšo razliko v ceni, ker se lahko osredotočimo na dodatno ponujanje izdelkov 

z večjo razliko v ceni. 

- Prispeva k večjemu zadovoljstvu kupcev, ki cenijo trud prodajalca, da bi s pravilnim 

naborom izdelkov njegov nakup dobil še večjo vrednost. 

Merkurjevi standardi (minimumi) prodaje od prodajalca zahtevajo naslednji način ravnanja: 

- Zaposleni vedno pozdravljamo stranke z nasmehom in s pogledom v oči. 

- Prodajalec je strankam vedno na voljo oz. imajo stranke prednost pred ostalimi opravili 

(naročanje, zlaganje, prevzem …). 

- Prodajalec izvaja korake prodajnega procesa. Vedno se osredotoči na želje kupca in 

izvaja dodatno prodajo. 

- Blagajnik izvaja priporočen proces dela na blagajni. Kupca sprejme in izvede dodatno 

prodajo. 

Zaposleni v Merkurju se zavedamo, da je samo zadovoljna stranka zvesta stranka. 

Koncept prodajnega procesa 

Uspeh Merkurja je odvisen od skupnega učinka povezanega in usklajenega dela zaposlenih na 

vseh delovnih funkcijah. Vsako delo ima pomembno vlogo v procesu zagotavljanja celovitih 

storitev. Ker je odličnost storitve edino jamstvo, da bodo stranke zadovoljne in se bodo 

vračale v Merkurjeve trgovske centre, je izredno pomembno, da se vsak od zaposlenih drži 

svojih vsakodnevnih nalog. 
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5 POTEK RAZISKAVE IN ANALIZA REZULTATOV 

Pri samem zbiranju podatkov, preučevanju literature in zastavitvi ankete je bil naš namen 

preučiti in ugotoviti, ali so komuniciranje, sprotno reševanje konfliktov ter zadovoljstvo 

zaposlenih res ključni dejavniki za uspešna, prodorna podjetja. Želeli smo izvedeti tudi, če se 

ti dejavniki v praksi res odražajo kot najpomembnejši za dosego skupnih ciljev in vrednot 

posamezne organizacije. 

Izmed naštetih dejavnikov je komuniciranje verjetno najpomembnejši faktor. Če v določeni 

organizaciji ni kvalitetne komunikacije, ni zadovoljstva zaposlenih. Temu posledično sledi 

izguba motivacije. Vse to vodi v krhke medsebojne odnose, kar se prenese na uresničevanje 

ciljev podjetja, ki ni uspešno, vizije ter poslanstva določenega podjetja. Učinkovitost podjetja 

se odraža v dobrih odnosih, poznavanju podjetja ter navsezadnje usmerjenosti k jasnim in 

skupnim ciljem, viziji ter poslanstvu podjetja. 

Namen ankete je: 

- preučiti komunikacijo kot izjemno pomemben vidik v podjetju, 

- ugotoviti, kakšni so medsebojni odnosi na delovnem mestu, 

- preučiti, kako zadovoljstvo zaposlenih vpliva na vsakdanje dogajanje v podjetju. 

Cilji, ki jih pri anketi želimo doseči: 

- na vzorcu izbranega podjetja Merkur, d. d., (OE Brežice) ugotoviti, kakšna je 

komunikacija med zaposlenimi, 

- opredeliti zadovoljstvo zaposlenih v podjetju, 

- ugotoviti, kateri so najpogostejši dejavniki, ki pripeljejo do raznih konfliktov, 

- na podlagi ankete predlagati možne spremembe, ki bi bistveno izboljšale morebitno 

stanje v podjetju. 

Na vzorcu izbranega podjetja sem zastavila ankete, v kateri je bilo navedenih 23 vprašanj.  

5.1 Opis vzorca 

V sklopu diplomske naloge smo izvedli raziskovanje s pomočjo anketnega vprašalnika. Ciljna 

skupina so bili zaposleni v območni enoti Merkur Brežice, in sicer 35 zaposlenih. Anketa je 

bila povsem anonimna, rešenih anket pa smo prejeli 27. Z grafikoni in stolpčnimi diagrami 

bomo prikazali analizirana vprašanja ter anketni vprašalnik. 
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Slika 7: Struktura anketirancev po spolu 

Anketo je rešilo 52 % ženskega spola in 48 % moškega spola. 
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Slika 8: Struktura anketirancev glede na starost 

V območni enoti Merkur Brežice imamo 19 % ljudi starosti do 30 let, 19 % ljudi starosti od 

31 do 40 let, 32 % ljudi starosti od 41 do 50 in 30 % ljudi starih več kot 50 let. 
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Slika 9: Izobrazbena struktura 

Pri večini vprašanih je največ zaposlenih s poklicno izobrazbo (66 %), sledi 26 % ljudi z višjo 

šolo, 4 % je zaposlenih, ki so končali visoko šolo in 4 % zaposlenih z končano osnovno šolo. 

5.2 Rezultati 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate izvedene raziskave.  
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Slika 10: Vir informacij 

Na vprašanje »Iz katerega vira običajno pridobivate največ informacij, povezanih z OE 

Brežice?« je 59 % anketiranih odgovorilo, da informacije pridobivajo na sestankih, 22 % 

zaposlenih pridobi podatke neposredno od vodje, 19 % zaposlenih dobi informacije od 
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sodelavcev in sodelavk, nihče pa podatkov ne pridobiva na spletni strani podjetja, na interni 

strani podjetja, iz medijev ali od prijateljev in znancev. 
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Slika 11: Viri informacij, povezanih z delom 

Na vprašanje »Iz katerega vira želite v prihodnje dobiti največ informacij, povezanih z 

delom?« je 37 % zaposlenih odgovorilo, da želijo informacije v bodoče pridobiti na sestankih, 

33 % zaposlenih želi informacije pridobiti neposredno od vodje, 19 % zaposlenih želi 

informacije dobiti na interni strani podjetja, 11 % anketiranih od sodelavcev in sodelavk, 

nihče pa iz medijev, od prijateljev ali znancev. 
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Slika 12: Zadovoljstvo zaposlenih v zvezi z obveščanjem o ciljih dela 

Na vprašanje »V kolikšni meri ste zadovoljni z obveščanjem o ciljih dela na svojem delovnem 

mestu?« je 66 % zaposlenih obkrožilo, da so zadovoljni, 22 % zaposlenih je obkrožilo »niti 

zadovoljen niti nezadovoljen«, 4 % zaposlenih je zelo zadovoljnih, prav toliko pa jih je tudi 

zelo nezadovoljnih. 
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Slika 13: Vzroki za nezadostno informiranost 

Na vprašanje »Kateri so po vašem mnenju najpogostejši vzroki za nezadostno informiranost 

glede zadane delovne naloge?« je 89 % zaposlenih mnenja, da ni časa za stalno komunikacijo, 

11 % pa jih meni, da vodja nima kvalitetne komunikacije s podrejenimi. 
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Slika 14: Nezadovoljstvo na delovnem mestu 

Na vprašanje »Na katero osebo se najprej obrnete, ko ste na delovnem mestu z nečim 

nezadovoljni?« je 37 % zaposlenih odgovorilo, da se najprej obrnejo na pomočnico 

nadrejenega, 36 % neposredno na nadrejenega, 15 % na sodelavce, 4 % ljudi se obrne na 

vodstvo podjetja, 4 % zaposlenih se obrne na nekoga izven podjetja in 4 % na nikogar. 
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Slika 15: Kakovost navodil in informacij 

Pri trditvi »Ocenite kvaliteto navodil in informacij, ki jih prejemate v zvezi s svojim delom«, 

smo ugotovili, da so navodila in informacije, ki jih vodja dnevno posreduje, v veliki meri 

jasna, natančna, razumljiva, pravočasna ter popolna. 
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Slika 16: Ocena vpliva informacij 

Pri trditvi »Motivacija za delo« se je deset zaposlenih delno strinjalo s to trditvijo, devet 

zaposlenih se je v veliki meri strinjalo, ostali pa bolj ali manj. 

Na trditev »Doseganje zadovoljstva na delovnem mestu« se je sedem zaposlenih v veliki meri 

strinjalo s trditvijo, pet zaposlenih je označilo trditev »niti da niti ne«, deset zaposlenih se je 

delno strinjalo, dva zaposlena pa sta se popolnoma strinjala s to trditvijo. 

Pri tretji trditvi »Pripadnost podjetju« smo ugotovili, da je enajst zaposlenih označilo trditev 

»delno se strinjam«, sledilo je devet zaposlenih s trditvijo »v veliki meri se strinjam«, štirje 

zaposleni so označili odgovor »niti da niti ne« , en zaposlen pa je obkrožil trditev »sploh se ne 

strinjam«.  

Na četrto trditev »Razvitost pozitivnih odnosov do sodelavcev« je velika večina označila 

odgovor »v veliki meri se strinjam«. Prav tako je bilo tudi pri peti trditvi »Zadovoljstvo 

kupcev«. 
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Slika 17: Strinjanje zaposlenih v zvezi s pridobivanje informacij 

Pri trditvi »Informacije, ki jih pridobivam, mi vedno pojasnijo vsa vprašanja« smo ugotovili, 

da je večina zaposlenih obkrožila trditev »niti da niti ne«. Takoj za to trditvijo so zaposleni v 

veliki meri obkrožili trditev »delno se strinjam«, kar na splošno pomeni, da so informacije 

občasno pomanjkljive oziroma da ne pridobijo vseh informacij, ki jih želijo. 

Na trditev »Informacije, ki jih potrebujem za nemoteno delo, zlahka pridobim« je velika 

večina obkrožila trditev »v veliki meri se strinjam«, kar pomeni, da zaposleni za nemoteno 

delo pridobijo dovolj informacij in navodil. 

Na tretjo trditev »Od nadrejenih vedno dobim ustrezna navodila« so zaposleni v veliki meri 

označili trditev »v veliki meri se strinjam«, kar pomeni, da vodja vedno podaja jasna navodila 

in dovolj informacij. 

Pri četrti trditvi »Vodja posreduje informacije na razumljiv način« se je večina zaposlenih 

strinjala, da so navodila vodje zelo jasna in razumljiva. 

Pri peti trditvi »Vodja in zaposleni se pogovarjamo sproščeno, na prijateljski način« so bili 

zaposleni veliko bolj neenotni. Osem zaposlenih meni, da se vodja in zaposleni ne 

pogovarjamo ravno na prijateljski način, sedem zaposlenih je označilo trditev »niti da niti 

ne«, pet zaposlenih se je v veliki meri strinjalo s to trditvijo, štirje zaposleni popolnoma, dva 

zaposlena pa sta bila mnenja, da se vodja z zaposlenimi ne pogovarja na sproščen način. 
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Slika 18: Ocena pogojev dela 

Pri prvi trditvi »Delovni čas mi ustreza« smo ugotovili, da je bilo kar precej zaposlenih 

mnenja, da jim delovni čas ne ustreza. 

Na drugo trditev »Nadrejeni mi ugodi čas, ko želim imeti dopust« je večina obkrožila trditev 

»v veliki meri se strinjam«, pet zaposlenih je označilo trditev »popolnoma se strinjam«, 

večina ostalih pa je mnenja, da nadrejeni velikokrat ne ugodi časa, ko želimo imeti proste 

dneve. 

Pri tretji trditvi »Napotki nadrejenega so jasni in vedno razumljivi« je večina označila trditev 

»niti da niti ne«, kar pomeni, da bi vodja mogoče moral poskusiti informacije in navodila 

podajati na kakšen drug način. 

Glede trditve »Med vodjo in zaposlenimi so dobri odnosi« dvanajst zaposlenih meni, da z 

vodjo nimajo ravno dobrih odnosov, sledi sedem zaposlenih, ki so označili trditev »niti da niti 

ne«, prav tako se je sedem zaposlenih v veliki meri strinjalo s to trditvijo, dva zaposlena pa 

sta bila mnenja, da so odnosi med vodjo in zaposlenimi dobri. 

Pri peti trditvi »Na delovnem mestu se zazna mobing« je velika večina označila trditev »v 

veliki meri se strinjam«, dva zaposlena se s to trditvijo nikakor nista strinjala, pet zaposlenih 

se je delno strinjalo, dva sta označila trditev »niti da niti ne«, šest zaposlenih pa je označilo 

trditev »popolnoma se strinjam«. 
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Slika 19: Strinjanje zaposlenih v zvezi s pogoji dela 

Pri prvi trditvi »Na delovno mesto z veseljem prihajam« smo ugotovili, da velika večina 

zaposlenih na delovno mesto ne prihaja z odporom, ampak z veseljem. 

Na drugo trditev »Moje delo je zanimivo, polno novih izkušenj« je večina zaposlenih označila 

trditev »v veliki meri se strinjam«. 

Prav tako se je velika večina zaposlenih strinjala s tretjo trditvijo, da s svojim delom 

izpolnjujejo cilje podjetja. 

Pri četrti trditvi »Delo in naloge so jasno zastavljene« je večina zaposlenih označila trditev »v 

veliki meri se strinjam«. 

S peto trditvijo »Zadovoljen/-a sem s plačilom, ki ga prejmem za opravljeno delo« se večina 

zaposlenih ni strinjala. 

Na trditev »Zadovoljen/-a sem z delovnim mestom« je osem zaposlenih označilo trditev »niti 

da niti ne«, devet zaposlenih je večinoma zadovoljnih z delovnim mestom, štirje zaposleni so 

se s to trditvijo popolnoma strinjali, en zaposlen pa se s trditvijo sploh ni strinjal. 

Pri sedmi trditvi »Za večje plačilo sem pripravljen/-a delati bistveno več« je osem zaposlenih 

označilo trditev »popolnoma se strinjam«, šest jih je obkrožilo trditev »v veliki meri se 

strinjam«, prav tako je bilo šest zaposlenih mnenja »niti da niti ne«, ostali pa se s tem ravno 

ne strinjajo. 
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Na osmo trditev »Delovno mesto je dobro opremljeno« je večina zaposleni obkrožila trditev 

»v veliki meri se strinjam«. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Nadrejeni mi 

ukazuje.

Nadrejeni mi 

zna prisluhniti.

Prijazen 

pogovor, ki 

privede do 

skupnega 

dogovora.

Prijazen 

pogovor, ki ne 

privede do 

skupnega 

dogovora.

Nadrejeni je 

aroganten do 

mene.

Nadrejeni me 

zna pohvaliti.

Nikoli

Redko

Pogosto

Vedno

 

Slika 20: Odnos zaposlenih z nadrejenimi 

Velika večina zaposlenih je mnenja, da vodja redko ukazuje, da zna dobro prisluhniti, 

velikokrat se lahko na prijazen način pogovarjamo, redko je aroganten, prav tako pa tudi 

redko pohvali zaposlene. 
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Slika 21: Strinjanje zaposlenih v zvezi z zadovoljstvom pri delu 

Pri prvi trditvi »Poznam vrednote, vizijo in poslanstvo podjetja« smo ugotovili, da večina 

anketiranih dobro pozna vizijo, poslanstvo in vrednote samega podjetja. Zaposleni prav tako 

menijo, da so cilji podjetja jasno zastavljeni. 

Na tretjo trditev »Moje delo in naloge so jasno zastavljene« je večina zaposlenih označila 

trditev »v veliki meri se strinjam«. 

Na četrto trditev »Imam vpliv na odločitve v zvezi s svojim delom« je devet zaposlenih 

označilo trditev »niti da niti ne«, osem zaposlenih se je v veliki meri strinjalo s to trditvijo, 

štirje zaposleni so označili trditev »delno se strinjam«, štirje zaposleni pa so bili mnenja, da 

nimajo vpliva na odločitve. 

Pri peti trditvi »Možnosti za izobraževanje in usposabljanje je ogromno« smo ugotovili, da se 

večina anketirancev strinja s to trditvijo, 6 zaposlenih je označilo trditev »niti da niti ne«, 

ostali pa se s to trditvijo ravno ne strinjajo. 
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Slika 22: Vpliv jutranjih in popoldanskih sestankov 

Na prvo trditev »Na sestankih pridobimo potrebne informacije« je večina vprašanih označila 

trditev »v veliki meri se strinjam«. 

Pri drugi trditvi »Sestanki so izguba časa« je sedem zaposlenih označilo trditev »sploh se ne 

strinjam«, šest zaposlenih se je delno strinjalo, devet zaposlenih je bilo mnenja »niti da niti 

ne«, ostali pa so menili, da so sestanki izguba časa. 

Pri tretji trditvi je bila večina zaposlenih mnenja, da so delovni sestanki koristni zaradi 

sprotnega reševanja problemov. 

Pri četrti trditvi »Vsi udeleženci sestankov imajo možnost sodelovati in izraziti svoje mnenje 

in želje« je večina zaposlenih označila trditev »v veliki meri se strinjam«. 
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Slika 23: Odnos zaposlenih s sodelavci 

Na vprašanje »Kako se razumete s sodelavci?« je 48 % zaposlenih obkrožilo trditev »dobro«, 

30 % jih je obkrožilo »zelo dobro«, 22 % »zadovoljivo«, nihče pa se s sodelavci ne razume 

slabo ali zelo slabo. 
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Slika 24: Najpomembnejši vzrok slabih odnosov 

Na vprašanje »Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši vzrok slabih odnosov s sodelavci?« 

je 25 % zaposlenih odgovorilo »skrivanje informacij«, 19 % »negativen pristop«, 19 % 

»občutek nespoštovanja«, 15 % »tekmovalnost« in 11 % »opuščanje reševanja konfliktov«. 
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Slika 25: Reakcija zaposlenih na konflikt 

Na vprašanje »Kako reagirate, ko nastane konflikt?« 78 % vprašanih pravi, da se poskušajo 

pogovoriti in konflikt razrešiti, 11 % jih burno odreagira, 7 % se jih umakne, 4 % pa so se 

vzdržali odgovora. 
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Slika 26: Uspešnost reševanja konfliktov 

Na vprašanje »Kaj po vašem mnenju vpliva na uspešnost reševanja konfliktov?« je 40 % 

zaposlenih mnenja, da eden od udeležencev pri konfliktu popusti, 37 % vprašanih je mnenja, 

da je med udeleženci konflikta pomembna uspešna komunikacija, 15 % jih meni, da s strani 

vodstva pride do vzgojnih ukrepov, 4 % zaradi pritiska sodelavcev in 4 % zaradi strahu pred 

nadrejenim. 
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Slika 27: Predlogi za izboljšanje komunikacije 

Na vprašanje »Kaj predlagate za izboljšanje komunikacije v podjetju?« je največ zaposlenih 

označilo trditev »osveščanje zaposlenih o dogodkih in novostih v podjetju« in pa »nabiralnik 

idej oziroma predlogov zaposlenih«. 
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6 SKLEP 

Danes živimo v času nenehnih sprememb. Trg je vse večji, s tem pa se povečuje tudi 

konkurenca, zato je za vsako podjetje pomembno, da se dokaj hitro odzove na vse te 

spremembe. To pa lahko podjetje doseže le z visoko motiviranimi in zadovoljnimi 

zaposlenimi. Podjetje bo uspešno le, če bo vsebovalo zaposlene, ki bodo na delovnem mestu 

zadovoljni, zadovoljni pa bodo takrat, ko bodo z delom zadovoljene njihove potrebe. Tukaj 

hitro pridemo do zaključka, da če bo v določeni organizaciji komunikacija učinkovita, 

razumljiva in uspešna, se bo tudi zadovoljstvo zaposlenih odrazilo v uspešnem delovanju ter 

doseganju ciljev celotne organizacije. Danes si vsak posameznik še poleg plače želi biti 

vključen v delovanje organizacije kot delček nje. To pomeni, da si vsak zaposleni želi, da 

nadrejeni njegove želje in potrebe izpolnjuje, od nadrejenega pa se pričakuje, da bo 

pravočasno podajal kvalitetne informacije za nemoteno delovanje dela. 

Namen diplomske naloge je bil preučiti komunikacijo in medsebojne odnose v podjetju, 

opredeliti, kako zadovoljstvo zaposlenih vpliva na vsakdanje dogajanje, ter kateri so 

motivacijski dejavniki, ki bi izboljšali morebitno stanje v podjetju. Izvedli smo anketo, v 

kateri smo preko vprašanj izvedeli, kakšno je dejansko stanje v podjetju. 

V diplomski nalogi je bilo ugotovljeno, da je komunikacija v izbranem podjetju zadovoljiva. 

Z obveščanjem o ciljih dela so zaposleni večinoma zadovoljni, največ informacij pridobivajo 

na jutranjih in popoldanskih sestankih, za nezadostno informiranost pa menijo, da ni časa za 

stalno komunikacijo. Komunikacija je eden izmed bistvenih sestavin uspešnega poslovanja 

podjetja, zato je pomembno, da se tako vodja kot zaposleni zavedajo, kaj pomeni kvalitetna 

komunikacija in da je v vsakodnevnem izvajanju aktivnosti resnično potrebna. Vsa navodila, 

ki jih zaposleni prejmejo, so jasna, natančna, popolna in vsem razumljiva. Letni pogovori 

omogočajo tako nadrejenemu kot podrejenemu boljšo komunikacijo, kar so zaposleni v 

anketnemu vprašalniku tudi izrazili. Možnosti za izobraževanja je ogromno, največ v prvi 

polovici vsakega leta. Takrat ima vsak od zaposlenih možnost, da se udeleži seminarjev 

različnih dobaviteljev. Izobraževanja so zelo pomembna, saj zaposleni pridobi nove 

informacije in spoznanja za nadaljnje delo. 

V izbranem podjetju je vzdušje pozitivno naravnano, vendar pa prihaja tudi do konfliktnih 

situacij. Najpogostejši vzroki za konflikte so po mnenju zaposlenih skrivanje informacij, 

občutek nespoštovanja in negativen pristop. Kadar nastane konfliktna situacija, se večina 

zaposlenih poskuša pogovoriti in konflikt na ustrezen način razrešiti, kar na vse zaposlene 

deluje pozitivno, saj pri odpravi konfliktov med seboj sodelujejo in se poskušajo pogovoriti.  

Zadovoljstvo zaposlenih je za vsako organizacijo bistvenega pomena. Samo zadovoljen 

zaposleni lahko uresničuje cilje podjetja. V izbranem podjetju smo ugotovili, da je 

zadovoljstvo precej nizko. Zaposleni so najmanj zadovoljni s plačilom, ki ga prejmejo za 

opravljeno delo, prav tako so mnenja, da se včasih na njih vrši tudi mobing. Tukaj bi 
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izpostavili dejstvo, da si določeni posamezniki mobing razlagajo na različne načine, kot so 

določena nova pravila in aktivnosti (te določi uprava za nadaljnje poslovanje), nadomeščanje 

bolniških odsotnosti, delo po več kot deset ur itd. Z nadrejenimi zaposleni niso ravno 

zadovoljni, saj pravijo, da med vodjo in zaposlenimi ni sproščenega odnosa. Vodja bi se 

moral kot vodilna oseba skupine veliko več posvečati potrebam zaposlenih, jih usmerjati in 

jim včasih prepustiti kakšno odločitev. Ugotovljeno je bilo, da zaposleni nimajo prave 

motivacije za delo, saj od vodje le malokrat prejmejo pohvale in spodbudne besede. Po drugi 

strani pa zaposleni na delovno mesto prihajajo z veseljem. Menijo, da je njihovo delo polno 

novih izkušenj in spoznanj ter da s svojim delom izpolnjujejo cilje podjetja in tudi svoje cilje.  

Samo zadovoljen in motiviran zaposleni je sposoben uresničiti cilje podjetja, zato je 

pomembno, da se zavedamo, kako so človeški viri v podjetju za uresničevanje in doseganje 

poslanstva, vizije in ciljev določene organizacije nepogrešljivi. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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ANKETA – ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN USPEŠNA KOMUNIKACIJA 

Pred vami je anketa, s pomočjo katere si bom pomagala pri empiričnem delu diplomske 
naloge z naslovom Zadovoljstvo zaposlenih in uspešna komunikacija. Cilji, ki jih želim pri 
diplomski nalogi doseči, so na vzorcu izbranega podjetja Merkur d. d. (OE Brežice) ugotoviti, 
kakšna je komunikacija med zaposlenimi ter med vodjo in zaposlenimi, opredeliti 
zadovoljstvo zaposlenih v območni enoti, opredeliti zadovoljstvo vodje z zaposlenimi, 
ugotoviti, kateri so najpogostejši dejavniki, ki pripeljejo do konfliktov in na podlagi raziskave 
predlagati možne spremembe, ki bi bistveno izboljšale morebitno stanje v podjetju. 

1. Vaš spol: 

o M o Ž 

2. Starost 

o do 30 let o 31–40 

o 41–50 o več kot 50 

3. Izobrazba oz. končana šola 

o OŠ o poklicna 

o višja o visoka ali več 

4. Iz katerega vira običajno pridobite največ informacij, povezanih z OE Brežice? 

(Obkrožite samo en odgovor, ki vam najbolj ustreza!) 

o Na spletni strani podjetja o Na interni strani podjetja 

o Na sestankih o Neposredno od vodje 

o Od sodelavk in sodelavcev o Iz medijev 

o Drugo: ________________________________________________________________ 

5. Iz katerega vira želite v prihodnje dobiti največ informacij, povezanih z delom? 

(Obkrožite en odgovor, ki vam najbolj ustreza!) 

o Spletna stran podjetja o Interna stran podjetja 

o Sestanki o Neposredno od vodje 

o Od sodelavk in sodelavcev o Iz medijev 

o Drugo: ________________________________________________________________ 

6. V kolikšni meri ste zadovoljni z obveščanjem o ciljih dela na svojem delovnem mestu? 

(Obkrožite trditev, ki vam najbolj ustreza!) 

o Zelo nezadovoljen o Nezadovoljen 

o Niti zadovoljen niti nezadovoljen o Zadovoljen 

o Zelo zadovoljen 

7. Kateri so po vašem mnenju najpogostejši vzroki za nezadostno informiranost glede zadane 

delovne naloge? 

(Obkrožite trditev oz. številko, ki vam najbolj ustreza!) 

o Vodja nima kvalitetne komunikacije s podrejenimi 

o Ni dovolj časa za stalno komunikacijo 

o Primanjkljaj denarja za uporabo internih oblik komunikacije 

o Drugo: ________________________________________________________________ 
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8. Na katero osebo se najprej obrnete, ko ste na delovnem mestu z nečim nezadovoljni? 

(Obkrožite trditev oz. številko, ki vam najbolj ustreza!) 

o Na vodstvo podjetja 

o Neposredno na nadrejenega 

o Na pomočnico nadrejenega 

o Na sodelavce 

o Na nekoga izven podjetja 

o Na nikogar 

o Drugo: ________________________________________________________________ 

9. Ocenite kvaliteto navodil in informacij, ki jih dobivate v zvezi s svojim delom!  

(V vsaki vrstici obkrožite trditev, ki vam najbolj ustreza!) !) Lestvica: 1 – nezadostno, 2 – zadostno, 3 

– dobro, 4 – prav dobro, 5 – odločno. 

Popolnost 1 2 3 4 5 

Jasnost 1 2 3 4 5 

Pravočasnost 1 2 3 4 5 

Razumljivost 1 2 3 4 5 

Zanesljivost 1 2 3 4 5 

Natančnost 1 2 3 4 5 

10. Kako bi ocenili vpliv informacij, ki jih pridobivate v zvezi s svojim delom, na …  

(V vsaki vrstici označite trditev, ki vam najbolj ustreza! !) Lestvica: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno 

se strinjam, 3 – niti da niti ne, 4 – ve veliki meri se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 

Motivacija za delo 1 2 3 4 5 

Doseganje zadovoljstva na delovnem mestu 1 2 3 4 5 

Pripadnost podjetju 1 2 3 4 5 

Razvitost pozitivnih odnosov do sodelavcev 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo kupcev 1 2 3 4 5 

11. Presodite, ali se strinjate z navedenimi trditvami!  

(V vsaki vrstici označite trditev, ki vam najbolj ustreza!) !) Lestvica: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – 

delno se strinjam, 3 – niti da niti ne, 4 – ve veliki meri se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 

Informacije, ki jih pridobivam, mi vedno pojasnijo vsa vprašanja. 1 2 3 4 5 

Informacije, ki jih potrebujem za nemoteno delo zlahka pridobim. 1 2 3 4 5 

Od nadrejenih vedno dobim ustrezna navodila 1 2 3 4 5 

Vodja posreduje informacije na razumljiv način. 1 2 3 4 5 

Vodja in zaposleni se pogovarjamo sproščeno, na prijateljski način. 1 2 3 4 5 

Med seboj si pomagamo z znanji, ki jih pridobimo. 1 2 3 4 5 

V podjetju imamo vsaj enkrat letno razgovor s svojo vodjo. 1 2 3 4 5 

12. Kako bi ocenili pogoje dela?  

(V vsaki vrstici označite odgovor, ki vam najbolj ustreza!) !) Lestvica: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – 

delno se strinjam, 3 – niti da niti ne, 4 – ve veliki meri se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 

Delovni čas mi ustreza. 1 2 3 4 5 

Nadrejeni mi ugodi čas, ko želim imeti dopust. 1 2 3 4 5 

Napotki nadrejenega so jasni in vedno razumljivi. 1 2 3 4 5 

Med vodjo in zaposlenimi so dobri odnosi. 1 2 3 4 5 

V delovnem okolju se zazna mobing. 1 2 3 4 5 
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13. Presodite, ali se z navedenimi trditvami strinjate! 

(V vsaki vrstici označite odgovor, ki vam najbolj ustreza!) !) Lestvica: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – 

delno se strinjam, 3 – niti da niti ne, 4 – ve veliki meri se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 

Na delovno mesto z veseljem prihajam. 1 2 3 4 5 

Moje delo je zanimivo, polno novih izkušenj. 1 2 3 4 5 

S svojim delom izpolnjujem cilje podjetja. 1 2 3 4 5 

Delo in naloge so jasno zastavljene. 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/-a sem s plačilom, ki ga prejmem za opravljeno delo. 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/-a sem z delovnim mestom. 1 2 3 4 5 

Za večje plačilo sem pripravljen/-a delati bistveno več. 1 2 3 4 5 

Delovno mesto je dobro opremljeno. 1 2 3 4 5 

14. Opišite pogovor z nadrejenim!  

(V vsaki vrstici označite trditev, ki vam najbolj ustreza!) !) Lestvica: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – pogosto, 

4 – vedno. 

Nadrejeni mi ukazuje. 1 2 3 4 

Nadrejeni mi zna prisluhniti. 1 2 3 4 

Prijazen pogovor, ki privede do skupnega dogovora. 1 2 3 4 

Prijazen pogovor, ki ne privede do skupnega dogovora. 1 2 3 4 

Nadrejeni je aroganten do mene. 1 2 3 4 

Nadrejeni me zna pohvaliti. 1 2 3 4 

15. Presodite, ali se strinjate z navedenimi trditvami! 

(V vsaki vrstici označite odgovor, ki vam najbolj ustreza!) !) Lestvica: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – 

delno se strinjam, 3 – niti da niti ne, 4 – ve veliki meri se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 

Poznam vrednote, vizijo in poslanstvo podjetja. 1 2 3 4 5 

Cilji podjetja so jasno zastavljeni. 1 2 3 4 5 

Moje delo in naloge so jasne in razumljive. 1 2 3 4 5 

Imam vpliv na odločitve v zvezi s svojim delom. 1 2 3 4 5 

Za svoje delo se želim dodatno izobraževati. 1 2 3 4 5 

Možnosti za izobraževanje in usposabljanje je ogromno. 1 2 3 4 5 

16. Kako ocenjujete vpliv jutranjih in popoldanskih sestankov?  

(V vsaki vrstici označite trditev, ki vam najbolj ustreza!) !) Lestvica: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – 

delno se strinjam, 3 – niti da niti ne, 4 – ve veliki meri se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 

Na sestankih pridobimo potrebne informacije. 1 2 3 4 5 

Sestanki so izguba časa. 1 2 3 4 5 

Delovni sestanki so koristni, ker omogočijo sprotno reševanje 
problemov. 

1 2 3 4 5 

Vsi udeleženci sestankov imajo možnost sodelovati in izraziti svoje 
mnenje in želje. 

1 2 3 4 5 

17. Kako se razumete s sodelavci?  

(Izberite eno od možnosti!) 

o Zelo dobro o Dobro 

o Zadovoljivo o Slabo 

o Zelo slabo 
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18. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši vzrok slabih odnosov s sodelavci? 

(Označite eno od možnosti!) 

o Tekmovalnost o Nereševanje konfliktov 

o Občutek nespoštovanja o Negativen pristop 

o Skrivanje informacij 

o Drugo: ________________________________________________________________ 

19. Kako reagirate, ko nastane konflikt?  

(Označite eno od možnosti!) 

o Burno odreagiram 

o Poskušam se pogovoriti in konflikt razrešiti 

o Se umaknem 

o Drugo: ________________________________________________________________ 

20. Kaj po vašem mnenju vpliva na uspešnost reševanja konfliktov?  

(Označite eno od možnosti!) 

o Strah pred nadrejenim 

o Pritisk sodelavcev 

o Vzgojni ukrepi s strani vodstva 

o Popustljivost enega od udeležencev konflikta 

o Uspešna komunikacija med udeleženci konflikta 

o Drugo: ________________________________________________________________ 

21. Kaj predlagate za izboljšanje komunikacije v podjetju?  

(V vsaki vrstici označite trditev, ki vam najbolj ustreza!) Lestvica: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno 

se strinjam, 3 – niti da niti ne, 4 – ve veliki meri se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 

Več razgovorov z vodjo. 1 2 3 4 5 

Osveščanje zaposlenih o dogodkih in novostih v podjetju. 1 2 3 4 5 

Več informacij preko elektronske pošte. 1 2 3 4 5 

Nabiralnik idej oz. predlogov zaposlenih. 1 2 3 4 5 

Drugo: 1 2 3 4 5 

 

Hvala za vaš čas in trud. 

Žičkar Saša 


