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POVZETEK 

Zadovoljni zaposleni so lahko največ, kar si lahko želi organizacija. Na zadovoljstvo 

posameznika vplivajo različni dejavniki. Ti so lahko plača, delovni pogoji, medosebni odnosi, 

napredovanje, izobraževanje, delovni čas, stalnost zaposlitve, pripadnost zaposlenih, 

organizacijsko vzdušje, organizacijska kultura itd. Če se v organizaciji ukvarjamo z 

zadovoljstvom, si ga ne moremo predstavljati brez merjenja le-tega. Tako so se v zdravstveni 

orgnizaciji Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor izvedle raziskave z namenom oblikovanja 

modela za spremljanje zadovoljstva in evalvacijo ukrepov za spodbujanje zadovoljstva 

zaposlenih. Vrednost modela je predvsem v standardizaciji postopkov. S pomočjo tega lahko 

vodstvo vsako leto izmeri stopnjo zadovoljstva zaposlenih z delom in tudi oceni, ali so ukrepi 

za dvig zadovoljtva zadovoljili pričakovanja ali ne. Pomembno je tudi to, da je mogoče z 

modelom dobiti verodostojne podatke oz. rezultate tudi takrat, ko sprejmemo drugačne ukrepe 

od navedenih v nalogi. V smislu oblikovanja modela smo v raziskavi uporabili tako 

kvantitativno kot kvalitativno analizo podatkov ter si odgovorili še na vprašanja o 

najpomembnejših motivatorjih in higienikih.  

Ključne besede: zdravstvo, osebje, zaposleni, zadovoljstvo, dejavniki,motivacija, modeli. 

SUMMARY 

Satisfied employees are aim of each organization. The individual satisfaction is affected by 

various factors. It could be payment, working conditions, interpersonal relations, promotion, 

training, working time, stable employment, employee loyalty, organizational climate, 

organizational culture, etc. If the organization deal with it we can not imagine without 

measuring employees satisfy. Institute of Public Health Maribor carried out research with the 

aim of creating a model for monitoring and evaluation of employees satisfaction to promote 

employee satisfaction. The value of the model lies in the standardization of procedures. 

Through this leadership can measure level of employee satisfaction each year. And also assess 

whether the measures to raise the expectations or not. It is also important that it is possible 

with the model to get the true data or results even if we adopt different measures than those 

specified in the task. In terms of design the model, we used both quantitative and qualitative 

data analysis and answered about what are the most important motivators and hygienists.  

Keywords: public health, employees, satisfaction, factors of satisfy, motivation, models. 
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1 UVOD 

Osrednji predmet proučevanja magistrske naloge je oblikovanje modela za spremljanje 

učinkovitosti ukrepov za izboljševanje zadovoljstva zaposlenih in njegova evalvacija v 

izbranem primeru. Področje obravnave magistrskega dela interdisciplinarno povezuje znanja s 

področja kompleksnih sistemov, znanja s področja managementa ter subjektivnega odziva 

zaposlenih. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Pojem »zadovoljstvo zaposlenih« je predmet obravnave številnih domačih in tujih avtorjev. 

Ob natančnem pregledu referenčne literature je mogoče priti do spoznanja, da enoznačna 

definicija pojma ne obstaja. Definicije se pri veliko avtorjih še zmeraj precej razlikujejo. Tako 

opisujejo zadovoljstvo kot čustvo (Rus in Toš 2005), želeno pozitivno stanje, odsev 

pozitivnega stanja duha (Kunšek 2003, 20), stališče (Sakanovič in Mayer 2006, 255), 

individualno afektivno reakcijo (Locke 1976 v Zupan 2001), čustveni odziv (Schermerhorn, 

Hurt in Osborn 1997), vrednost, ki jo posameznik želi doseči (Treven 1998), prijeten občutek 

(Mihalič 2008, 4), pozitivno emocionalno stanje (Možina 2001, 4), stopnjo počutja (Kotler 

1998) ipd.  

Ko razširimo pojem »zadovoljstvo« na pojem »zadovoljstvo zaposlenih«, imamo v mislih 

dejavnike dela, ki nekako vplivajo na zaposlenega. Različni avtorji pojem opredeljujejo kot 

odsev stanja duha, ki je rezultat doživljanja dela (Kunšek 2003, 20), kot emocionalno stanje, 

ki je posledica dela (Bitenc 2006, 3), osebne reakcije na samo delo ali na delovno okolje, 

lahko je tudi kot vsota vseh pozitivnih in negativnih pogledov v odnosu z delom (Možina 

2001, 4), je prijeten občutek na temelju izpolnitve pričakovanj, povezanih z delom (Rus in 

Toš 2005). Lahko bi rekli, da gre za posameznikovo oceno doživljanja dela. Teh opredelitev 

pojma je še mnogo več in naraščajo s povečevanjem števila referenčne literature. Iz vse te 

množice opredelitev bi lahko izluščili, da lahko pojem povežemo s čustvi, zaznavanji 

zaposlenih in določenimi pričakovanji, povezanimi z delom. 

Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo različni elementi oziroma t. i. dejavniki zadovoljstva. Z 

besedo »dejavniki« mislimo predvsem na vplive, ki delujejo na zadovoljstvo zaposlenega. Iz 

različnih virov (Baron in Greenberg 1993; Svetlik 2002; Uhan 1998; Trstenjak 2007; 

Moorhead in Griffin 1989; Berlogar 1999; Benett 1998; Mihalič 2008 idr.) lahko razberemo, 

da je teh dejavnikov veliko. Ti so lahko plača, delovni pogoji, medosebni odnosi, 

napredovanje, izobraževanje, delovni čas, stalnost zaposlitve, pripadnost zaposlenih, 

organizacijsko vzdušje, organizacijska kultura itd. Opredelitve najpomembnejših dejavnikov, 

ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, so različne po posameznih avtorjih. 
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Vrednotenje dejavnikov zadovoljstva zaposlenih je odvisno tudi od panoge. Na področju 

predelovalnih dejavnosti, kjer prevladuje pri zaposlenih nižja stopnja izobrazbe, so seveda 

večji motiv zadovoljstva z delom predvsem plačilo, delovni pogoji, varnost na delu, delovni 

čas ipd. V primerjavi z organizacijami na področju predelovalnih dejavnosti pa je na področju 

storitvenih dejavnostih, med katerega prištevamo tudi dejavnost zdravstvo, s katerim se 

specifično ukvarjamo, nekoliko drugače. Po raziskavah Zupaničeve (2001) zaposleni samo 

delo, kakršno koli že je, povezujejo z dobrimi občutki. 

Zdravstvena dejavnost je tipično delovno intenzivna dejavnost. Vse, kar se v zdravstvu 

naredi, pa naj bo to dobro ali slabo, je delo človeka, torej delo, ki ga ni mogoče nadomestiti s 

stroji. Po splošnem prepričanju je zdravstvenih delavcev vedno premalo, če bi hoteli 

zadovoljiti vse zdravstvene potrebe ljudi. O odvečnih zdravstvenih delavcih se zato redko 

govori. Prav zaradi tega se jih pri uvajanju v delo hitro povezuje s sodelavci ter med njimi 

gradi odnose zaupanja. Tako je za zdravstvene delavce zaposlitev trajnejša in pripadnost 

organizaciji pomembna vrednota (Česen 2003, 122–126). 

V Sloveniji je bilo v zdravstvu narejenih že kar nekaj raziskav na temo zadovoljstva. Iz 

nekaterih študij je razvidno, da so zdravstveni delavci zadovoljni s svojim delom in čutijo 

pripadnost svoji organizaciji (Švigelj 2005; Zupančič 2001; Trstenjak 2007). Poleg tega pa je 

Zupančičeva (2001, 96–107) ugotovila, da so zdravstveni delavci tem bolj zadovoljni, čim 

višjo izobrazbo imajo. Navaja tudi, da so najpomembnejši dejavniki zadovoljstva na 

delovnem mestu medsebojni odnosi, varnost zaposlitve, pomoč drugim, uresničevanje svojih 

sposobnosti, samostojnost pri delu ter pripadnost delovni skupini. V sklopu magistrske naloge 

si bomo kot poseben izziv zastavili cilj preveriti, ali podobne ugotovitve veljajo tudi za 

proučevano organizacijo. Ugotovitve Zupančičeve (2001) o najpomembnejših dejavnikih 

zadovoljstva na delovnem mestu bomo v sklopu raziskave magistrske naloge poskusili 

nadgraditi. V raziskavi se bomo omejili na šest Svetlikovih dejavnikov, s katerimi so v 

glavnem raziskovali zadovoljstvo zaposlenih v industrijskih organizacijah, in jih bomo 

osvetlili z vidika proučevane (zdravstvene) organizacije. Svetlik namreč v svojih delih 

predstavlja ugotovitve, oblikovane na osnovi raziskav, ki se nanašajo na proučevanje 

zadovoljstva zaposlenih v industrijskih organizacijah po Sloveniji. Eden od osrednjih ciljev 

pričujoče magistrske naloge je odgovoriti na izziv, ali je mogoče na podlagi analize 

Svetlikovih dejavnikov oblikovati učinkovit model upravljanja zadovoljstva zaposlenih tudi v 

zdravstvenih in ne zgolj v industrijskih organizacijah. 

V sklopu magistrske naloge bo proučevana organizacija Zavod za zdravstveno varstvo 

Maribor. Gre za zdravstveno organizacijo, kjer se z izzivi merjenja in spremljanja 

zadovoljstva zaposlenih ukvarjajo že od leta 2000. Ne ozirajoč se na izsledke prejšnjih analiz 

zadovoljstva zaposlenih, smo v letu »N« prvič oblikovali anketne vprašalnike po vzoru, kot 

ga je opisal dr. Svetlik. Takrat so bili pridobljeni prvi referenčni rezultati, ki so bili osnova za 

uvajanje aktivnosti, ki naj bi vplivale na izboljšanje zadovoljstva zaposlenih. V naslednjem 
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letu (»N+1«) je bilo ponovno preverjeno zadovoljstvo zaposlenih. Namen te aktivnosti je bil 

preveriti učinkovitost modela za vzpodbujanje zadovoljstva, ki je bil v organizaciji 

vzpostavljen leto poprej. V smislu izvedbe testiranja je bilo med zaposlene razdeljenih 246 

vprašalnikov, in sicer ločeno po centrih.  

1.2 Namen in cilj raziskave ter temeljna hipoteza 

Osrednji namen magistrskega dela je v prvem (teoretičnem) delu najprej priprava izhodišč ter 

nato oblikovanje modela za redno spremljanje zadovoljstva zaposlenih v Zavodu za 

zdravstveno varstvo Maribor. Rezultati vsakokratne uporabe modela bodo vodstvu 

organizacije omogočali učinkovit vpogled v stanje zadovoljstva med zaposlenimi v 

opazovanem obdobju in s tem pravočasno identifikacijo morebitnih dejavnikov 

nezadovoljstva. Dane informacije bodo vodstvu omogočale pravočasno ukrepanje v smeri 

doseganja visoko zadovoljnih in motiviranih zaposlenih, pri čemer bo učinke vsakokratno 

izvedenih ukrepov mogoče prav tako spremljati (evalvirati) na podlagi omenjenega modela. 

V smislu dosega namena magistrske naloge bodo realizirani naslednji cilji:  

- Pregled obstoječe literature s področja zadovoljstva zaposlenih, dejavnikov zadovoljstva 

zaposlenih pri delu, managementa zadovoljstva zaposlenih, kar bo osnova za definicijo 

modela oziroma samega empiričnega dela nasploh. 

- Definicija modela za spremljanje zadovoljstva, kar lahko managementu organizacije služi 

za evalvacijo učinkovitosti implementacije ukrepov za spodbujanje zadovoljstva 

zaposlenih. 

- Evalvacija modela na podlagi podatkov o učinkovitosti implementacije ukrepov za 

spodbujanje zadovoljstva zaposlenih. 

- Ponazoritev uporabe modela v praksi z namenom poenostavitve razumevanja teoretičnega 

koncepta pri praktični uporabi modela.  

- Oblikovanje podrobnejših priporočil za praktično uporabo modela za spremljanje 

zadovoljstva zaposlenih. 

V skladu z zapisanimi nameni in cilji bomo poskusili potrditi naslednjo tezo: »Na osnovi 

oblikovanega modela za evalvacijo učinkovitosti uvedenih ukrepov za spodbujanje 

zadovoljstva zaposlenih je mogoče oceniti učinkovitost ukrepov, ki jih je izbrana organizacija 

uvajala za izboljšanje zadovoljstva.« 

Tezo bomo potrdili tudi na osnovi šestih hipotez, pri čemer se vsaka od njih nanaša na enega 

od dejavnikov zadovoljstva, izbranih po Ivanu Svetliku (2002):  

- Hipoteza 1: Dejavnik Vsebina dela – ukrepi managementa pozitivno vplivajo na stopnjo 

zadovoljstva.  

- Hipoteza 2: Dejavnik Samostojnost pri delu – ukrepi managementa pozitivno vplivajo na 

stopnjo zadovoljstva.  
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- Hipoteza 3: Dejavnik Nagrajevanje in ugodnosti – ukrepi managementa pozitivno 

vplivajo na stopnjo zadovoljstva.  

- Hipoteza 4: Dejavnik Vodenje in organizacija – ukrepi managementa pozitivno vplivajo 

na stopnjo zadovoljstva. 

- Hipoteza 5: Dejavnik Odnosi s sodelavci pri delu – ukrepi managementa pozitivno 

vplivajo na stopnjo zadovoljstva. 

- Hipoteza 6: Dejavnik Delovni pogoji – ukrepi managementa pozitivno vplivajo na stopnjo 

zadovoljstva. 

1.3 Predstavitev metod za doseganje ciljev naloge 

Za uresničitev opredeljenega namena in ciljev magistrske naloge bomo uporabili splet 

deskriptivnih in analitičnih metod raziskovanja. 

V teoretičnem delu bomo za opisovanje vsebinskih vidikov, kot so predstavitev pojma 

zadovoljstvo zaposlenih, predstavitev dejavnikov zadovoljstva, higienikov in motivatorjev, 

različnih metod merjenja zadovoljstva itd., uporabili metodo deskripcije. Za primerjave 

osrednjih ugotovitev različnih avtorjev bomo uporabili metodo kompilacije in metodo sinteze. 

V empiričnem delu magistrske naloge bomo v kvantitativnem delu za izvedbo raziskave 

ustreznosti oblikovanja vprašalnika za spremljanje zadovoljstva zaposlenih uporabili 

statistično metodo faktorske analize, v kvalitativnem delu pa bomo izvedli polstrukturiran 

intervju z enim zaposlenim iz vsakega centra proučevane organizacije – ZZV Maribor. 

Podatke, zbrane na osnovi intervjujev, bomo analizirali z metodo analize vsebine. 

Pri izvedbi prikaza implementacije modela za spremljanje zadovoljstva zaposlenih z delom 

bomo uporabili metodo anketiranja v obliki pisnega vprašalnika. Vprašalniki so oblikovani za 

zaposlene in predstojnike centrov. Za zaposlene smo jih pripravili v obliki 44-ih trditev in 

odprtega vprašanja, za predstojnike pa v obliki 35-ih trditev in dodatnega odprtega vprašanja. 

Trditve smo razdelili v smiselne sklope glede na dejavnike zadovoljstva z delom po dr. Ivanu 

Svetliku (2002). Razen odprtega vprašanja in vprašanja o uporabi intraneta se na trditve 

obkrožuje s petstopenjsko lestvico od 1–5, kjer pomeni vrednost 1 – sploh ne drži in 5 – 

povsem drži. Vprašalniki, namenjeni zaposlenim, vsebujejo še vprašanje o stopnji izobrazbe 

in centru, v katerem so zaposleni. Podatki bodo zbrani in obdelani s statističnim programom 

SPSS. Potrjevanje temeljne teze in izpeljava nekaterih pomembnejših sklepov magistrske 

naloge bosta izvedena na podlagi znanih analitičnih metod – analize korelacije, regresijske 

analize, analize variance ter s pomočjo diskriminantne analize.  

Sledila bo obdelava in zasnova modela za evalvacijo učinkovitosti uvajanja ukrepov, ki 

spodbujajo zadovoljstvo. V zaključnem delu magistrske naloge bomo s pomočjo sinteze 

ključnih ugotovitev tako teoretičnega kot empiričnega dela naloge podali končne sklepe. 
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1.4 Omejitve pri obravnavanju problema 

Pri obravnavi problematike zadovoljstva zaposlenih je bil v magistrskem delu analiziran zgolj 

en javni zavod, kar posledično onemogoči možnost posplošene interpretacije rezultatov za vse 

javne zavode, saj bi bilo treba v nasprotnem primeru analize prilagoditi posebnostim vsakega 

dotičnega zavoda. V fazi razvijanja vprašalnika so bile s strani vodstva in skupine za SVK 

postavljene omejitve na zgolj 45 vprašanj. Dodatna vprašanja bi gotovo omogočila večji 

vpogled v obravnavano problematiko, kar bi lahko zaradi dodatnih ugotovitev olajšalo delo 

pri postavljanju sklepov. Poleg tega je bila s strani managementa organizacije zahtevana 

dodatna omejitev z vidika vsebine vprašanj. 
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2 TEORIJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH TER UPRAVLJANJE 

DEJAVNIKOV ZADOVOLJSTVA 

2.1 Opredelitev pojma zadovoljstva pri delu 

Andreassen (2000, 161) navaja, da je beseda »zadovoljstvo« sestavljanka dveh latinskih besed 

in naj bi prevedena pomenila »nekaj narediti« in »dovolj«. Kljub temu pa se opisi pojma pri 

veliko avtorjih še zmeraj precej razlikujejo. Nekateri avtorji opisujejo zadovoljstvo kot čustvo 

(Rus in Toš 2005), tudi kot čustvene zaznave (Vrčko idr. 2004, 336), čustveni odziv 

(Schermerhorn, Hurt in Osborn 1997), Oliver (1997) govori o zadovoljstvu kot o čustveni in 

racionalni komponenti. Zadovoljstvo je lahko tako opisano kot kognitivni in tudi čustveni 

pojem. Je proces oblikovanja pričakovanj, primerjava dejanskih pogojev dela s pričakovanji 

in željami. Pri tem nastajajo najrazličnejše čustvene reakcije, kot so ponos, vznemirjenje, 

žalost, veselje ipd. Trevnova (1998, 131) povzema Hollenbecka in Wrighta (1994) in pravi, 

da je zadovoljstvo pozitivna ali negativna emocionalna reakcija, lahko je izražena tudi kot 

prijeten občutek. Psihoterapevt Milivojevič (2010) povezuje čustvo zadovoljstva s čustvom 

želje. Tudi razmišljanje Kersnika (2001) je podobno. Pravi, da je zadovoljstvo pokazatelj, do 

katere mere so bile potrebe in želje uresničene. Milivojevič (2010) nadaljuje, da občutek 

zadovoljstva pridobimo z izpolnitvijo želja. Večja ko je želja, intenzivnejše je zadovoljstvo ob 

njeni izpolnitvi. Zadovoljstvo se tolmači kot nagrada za uspeh. Pri dosegu cilja kot nekakšno 

notranjo nagrado občutimo zadovoljstvo. Prav zato pri ljudeh lažje dosežemo želene vzorce 

obnašanja. Musek Lešnik (2007, 21) opredeljuje pojem kot čustven odgovor na neko 

izkušnjo. Ta odgovor pa je lahko posledica občutka splošnega zadovoljstva, kjer gre za 

posledico večih posameznih pozitivnih izkušenj. Nekateri avtorji pa zadovoljstvo 

opredeljujejo še kot želeno pozitivno stanje in odsev pozitivnega stanja duha (Kunšek 2003, 

20), prijeten občutek na temelju izpolnitve pričakovanj (Musek Lešnik 2003), stališče 

(Sakanovič in Mayer 2006, 255), individualno afektivno reakcijo (Locke 1976 v Zupan 2001), 

vrednost, ki jo posameznik želi doseči (Treven 1998), prijeten občutek (Mihalič 2008, 4), 

pozitivno emocionalno stanje (Možina 2001, 4), stopnjo počutja, kot rezultat primerjave med 

doseženim ciljem in človekovim pričakovanjem (Kotler 1998, 40), emocionalno zaznavo, kot 

je užitek, presenečenje (Potočnik 2000, 126) ipd.  

Ob razširitvi pojma »zadovoljstvo« na pojem »zadovoljstvo zaposlenih« imamo v mislih tiste 

dejavnike dela, ki vplivajo na zaposlenega. Zadovoljstvo zaposlenih lahko definiramo kot 

pozitivno emocionalno stanje posameznika, kot rezultat načina doživljanja dela, delovnega 

okolja, izkušenj pri delu in na delovnem mestu. Zadovoljstvo pri delu lahko opredelimo tudi 

kot občutek, na osnovi katerega se posameznik z veseljem odpravi na delo, se veseli novih 

delovnih izzivov, se rad vrača med sodelavce, se dobro počuti pri opravljanju dela, prav tako 

ima optimističen pogled na lastno karierno prihodnost (Mihalič 2008, 4). Rozman (2000, 66) 

navaja, da lahko razumemo pojem »občutenje pri delu« kot zbir mnenj in čustev o tem, 

kakšno naj bo vedenje človeka pri svojem delu. Mihaličeva (2008, 4) še pravi, da so 
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zadovoljni zaposleni pri delu bistveno učinkovitejši in tudi bolj uspešni. Pravi, da je lahko 

organizacija resnično učinkovita in uspešna le takrat, ko je večina zaposlenih zadovoljnih z 

delom. Da je stopnja zadovoljstva najpomembnejši dejavnik pri delu, potrjuje podatek, da je 

najpogostejši vzrok, tako za slabo in neustrezno opravljanje del in nalog kot za odhod 

zaposlenih iz organizacije, ravno nezadovoljstvo posameznika.  

Različni avtorji pojem še razširjajo in ga opredeljujejo kot »odsev stanja duha«, kot posledica 

doživljanja dela (Kunšek 2003, 20), kot emocionalno stanje, ki je posledica dela (Bitenc 2006, 

3), osebne reakcije na samo delo ali na delovno okolje, lahko je tudi kot vsota vseh pozitivnih 

in negativnih pogledov v odnosu z delom (Možina 2001, 4), je prijeten občutek na temelju 

izpolnitve pričakovanj, povezanih z delom (Rus in Toš 2005), poleg tega sta avtorja mnenja, 

da to pozitivno ali negativno čustvo izvira iz posameznikove ocene značilnosti delovnega 

mesta in izkušenj, ki jih na delovnem mestu doživlja. Skočir (2001, 1097) opredeljuje 

zadovoljstvo pri delu kot prijetno, tudi pozitivno emocionalno stanje, posledično od 

posameznikove ocene svojega dela ali izkušenj pri delu. Pove nam, kakšno je posameznikovo 

stališče o njegovem delu, ali mu je všeč ali ne. Lahko bi rekli, da gre za posameznikovo oceno 

doživljanja dela. Zupanova (2001, 104) povzema Locka (1976), ki tudi pravi, da je 

zadovoljstvo zaposlenih prijetna čustvena reakcija na posameznikovo doživljanje pri delu. 

Tako vidimo, da gre torej za notranje dojemanje, na katerega vplivajo številni osebni 

dejavniki. Odvisno je od tega, kako posameznik zaznava trenutne razmere in jih primerja s 

svojimi vrednotami. Dojemanje zadovoljstva je odvisno predvsem od tega, kaj je 

posamezniku pomembno in kaj pričakuje. Nezadovoljen bo takrat, ko bo prejel manj, kot 

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

2008, 15).  

Teh opredelitev pojma je še mnogo več in naraščajo s povečevanjem števila referenčne 

literature. Iz vse te množice opredelitev bi lahko izluščili, da se pojem povezuje s čustvi, 

zaznavanji zaposlenih in določenimi pričakovanji, povezanimi z delom. Zelo pomembno je 

poznati pričakovanja zaposlenih, saj jih je le tako mogoče izpolnjevati. Če so čustva 

zaposlenih pozitivna in govorimo o zadovoljnih zaposlenih, veliko avtorjev to povezuje s 

pozitivnim vplivom na celotno organizacijo (Lipičnik 1998a; Treven 1998; Gorišek 2001; 

Tavčar 2004; Schmidt 2006; Mihalič 2008).  

Kot navaja Trevnova (1998, 131), je visoka stopnja zadovoljstva zaposlenih zelo pomembna, 

saj v nasprotnem lahko prihaja do nezaželenih posledic. Pri tem misli predvsem na odpoved 

delovnega razmerja, odsotnost z dela, zamude pri prihodu na delo, tatvine, manjše 

prizadevanje ali celo nasilje (Agovič 2008, 6). Prav tako povzema Hollenbecka in Wrighta 

(1994) in pravi, da je zadovoljstvo pri delu kot prijeten občutek, ki ga posameznik zaznava na 

temelju izpolnitve njegovih pričakovanj, ki so povezane z delom. Omenjena opredelitev 

vsebuje tri pomembne vidike zadovoljstva pri delu. Prvi vidik je zadovoljstvo kot posledica 

doseganja želenega, drug vidik zadovoljstva je pomen posamezne vrednosti, saj nekdo bolj 
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ceni plačo, nekdo pa morda bolj službena potovanja. Tretji vidik zadovoljstva je zaznavanje 

(Avgustinčič 2013, 9). Zaposleni lahko zaznavajo povsem različno isto stanje ali dogajanje. 

Nekdo je lahko z istim dvigom plače zadovoljen, spet drugi ne, ker morda meni, da se je 

nekaterim dvignila plača za opravljanje istega dela mnogo bolj kot njemu. 

Delavci imajo raje službe, ki jim omogočajo, da lahko pokažejo svoje sposobnosti, jim 

ponujajo delo na različnih nalogah, imajo ob delu svobodo in povratno informacijo, kako so 

ravnalci z njimi zadovoljni. Te značilnosti delajo delo umsko izzivalno. Jurca (2008, 2) 

povzema Robbinsa (2001, 82), ki pravi, da delavci težijo k pravičnemu napredovanju, ki 

omogoča osebno rast delavca, več odgovornosti in povečan družbeni status. To pomeni, če 

delavci prejmejo pravične nagrade, je večja verjetnost, da bodo pri delu zadovoljni. Delavce 

precej skrbi delovni prostor in ali delajo dobro. Izkazalo se je, da imajo delavci raje prostor, ki 

je varen in udoben. Večina delavcev raje dela blizu doma, v čistih in karseda moderno 

urejenih prostorih ter s primerno delovno opremo – skratka, lahko bi rekli v ustreznih 

delovnih pogojih. Večini delavcev je pomembno tudi, da je delo takšno, kjer so dobri odnosi s 

sodelavci. Delavec, ki ima prijazne in uslužne sodelavce, bo bolj zadovoljen pri svojem delu 

kot tisti delavec, ki nima tako primernih sodelavcev. Lahko rečemo tudi to, da so delavci, ki 

imajo razumevajočega in prijaznega nadrejenega, ki jih nagradi ob dobrem delu in prisluhne 

ob težavah, bolj zadovoljni kot tisti delavci, ki takšnega nadrejenega nimajo. 

2.2 Dejavniki zadovoljstva zaposlenih  

Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo različni elementi oz. dejavniki zadovoljstva, pri čemer z 

besedo »dejavniki« mislimo predvsem na vplive, ki delujejo na zadovoljstvo zaposlenega. 

Teh dejavnikov je zelo veliko, njihove opredelitve pa so po posameznih avtorjih različne 

(Baron in Greenberg 1993; Svetlik 2002; Uhan 1998; Trstenjak 2007; Moorhead in Griffin 

1989; Berlogar 1999; Benett 1998; Mihalič 2008 idr.).  

Po Uhanu (1998, 591–602) so tako najpomembnejši: zanimivost dela, primerno delovno 

okolje, delovni čas in njegova razporeditev, strokovno usposabljanje, napredovanje, ugled 

dela, odnosi s sodelavci, soodločanje, plača in zanesljivost zaposlitve. Moorhead in Griffin 

(1989, 88) dejavnike zadovoljstva delita v tri skupine: organizacijski dejavniki (plača, 

napredovanja, delo samo, varnost, delovni pogoji), skupinski dejavniki (sodelavci, nadrejeni) 

in osebni dejavniki (potrebe, prizadevanja, ugodnosti).  

Raziskovalca Baron in Greenberg (1993, 168–170) delita dejavnike zadovoljstva pri delu v 

dve skupini. Tako sta jih opredelila kot organizacijske in nadalje v osebne. Med prvimi so 

decentralizacija moči, stopnja delovne in socialne stimulacije, kvaliteta nadzora, sistem 

nagrajevanja v organizaciji in ugodni delovni pogoji. V drugo kategorijo pa sodijo tisti, ki so 

povezani z osebnimi značilnostmi (npr. delovno zadovoljstvo).  
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V neki drugi raziskavi George in Jones (1996, 70–78) navajata, da je zadovoljstvo z delom pri 

delavcih v odvisnosti od štirih dejavnikov zadovoljstva. Ti so: družbeni vpliv, osebnost, 

narava dela in vrednote. Družbeni vpliv je ponavadi močan dejavnik delovnega zadovoljstva. 

Je vplivanje nekoga na vedenje drugih zaposlenih. S kulturno pripadnostjo in meselnostjo ti 

vplivajo na delovno zadovoljstvo delavca. Osebnost opredeljujeta kot način obnašanja, 

čustvovanja in razmišljanja neke osebe. Zanju je osebnost pomemben dejavnik delovnega 

zadovoljstva. Opisujeta, da osebnost vpliva na misli in čustva o delu. Pravita, da je osebnost 

genetsko pogojena. Za raziskovalce je bilo zanimivo proučiti vpliv podedovane osebnosti na 

delovno zadovoljstvo. Ugotovitve so pokazale približno 30 % vpliv. Po njunem mnenju ljudje 

težimo k temu, da si iščemo takšne zaposlitve, ki so prilagojene naši osebnosti. Njuni rezultati 

raziskav so pokazali, da na ta del zadovoljstva, ki je v odvisnosti od same osebnosti ljudi, ne 

moremo vplivati ali pa je vpliv zelo majhen. Kljub temu pa se moramo zavedati, da imamo na 

razpolago še vedno tistih 70 %, na katere pa lahko in tudi moramo vplivati, če želimo 

povečati ali ohraniti zadovoljstvo. V naslednjo kategorijo umeščata naravo dela. Naravo dela 

opisujeta tudi kot delovno situacijo. Tukaj mislita na delovne pogoje, vpliv samega dela, tudi 

zanesljivost zaposlitve. Delovno situacijo vidita kot najvplivnejšo za zadovoljstva pri delu. Za 

zaposlene so lahko naloge zanimive ali dolgočasne. Na zadovoljstvo vplivajo tudi ljudje, s 

katerimi delavec sodeluje, delovna okolica in način, kako podjetje obravnava delavca. 

Zaposleni si želijo predvsem takšno naravo dela, kjer je delavec varen pred odpuščanjem in da 

je delo hkrati dobro plačano. Pod zadnji dejavnik zadovoljstva pa prištevata vrednote. Tukaj 

delita delavce na tiste z močnimi notranjimi delovnimi vrednotami in na tiste z manj 

izrazitimi notranjimi vrednotami. Za prve je značilno to, da jim je pomembno, da je delo 

razgibano, četudi je slabše plačano. Za drugo skupino pa je značilno, da so bolj zadovoljni z 

dobro plačanim delom, neglede na vrsto dela.   

Za Berlogarja (1999, 189) in Skočirjevo (2001,1101) je pomemben dejavnik zadovoljstva 

vloga zaposlenih v podjetju in zaupanje.  

Med pomembne dejavnike zadovoljstva Benett (1998, 135) prišteva medosebne delovne 

odnose in starost zaposlenega, saj imajo po njegovem starejši delavci manjša pričakovanja pri 

samem delu, zaradi česar so hitreje zadovoljni. Pravi, da ima na zadovoljstvo velik vpliv še 

stil vodenja. Po njegovem naj bi bilo zadovoljstvo večje, če vodstvo upošteva participacijo 

zaposlenih. Pomembno je, da pri delu obstaja možnost učenja in strokovne rasti, da imajo 

delavci možnost uporabiti svoje. Za navedenega avtorja je pomemben še status dela ter dobra 

komunikacija.  

Raziskava iz leta 1994, ki je bila narejena v Sloveniji, je pokazala, da k zadovoljstvu pri delu 

v velikem deležu prispevajo: samostojno razporejanje delovnega časa, nizek neposredni 

nadzor vodij, dobre fizične delovne razmere in možnost pridobivanja ter uporabe znanja pri 

delu. Ostali dejavniki pa so še: osebni dohodek in dodatki k plači, soodločanje v podjetju, 

verjetnost poškodb in obolenj pri delu, spori s sodelavci, telesni napor (Svetlik 2002, 181). 
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Na temo zadovoljstva in dejavnikov zadovoljstva v zdravstvu je bilo narejenih že veliko 

raziskav. Zdravstvena dejavnost je delovno intenzivna dejavnost. Družba je prepričana, da je 

zdravstvenih delavcev premalo za vse zdravstvene potrebe ljudi. Zdravstvene storitve so v 

glavnem delo človeka. Za zdravstvene delavce je pripadnost organizaciji pomembna vrednota 

(Česen 2003, 122–126). 

Avtorji Zupančič (2001), Švigelj (2005), Trstenjak (2007) navajajo, da so zdravstveni delavci 

v glavnem zadovoljni s samim delom in so zelo pripadni svoji delovni organizaciji. 

Zupančičeva (2001, 96–107) povezuje njihovo zadovoljstvo tudi s stopnjo izobrazbe. Med 

najpomembnejše dejavnike zadovoljstva na delovnem mestu pa omenja še: varnost zaposlitve, 

pripadnost delovni skupini, samostojnost pri delu, medsebojne odnose, uresničevanje svojih 

sposobnosti ter pomoč drugim.  

Svetlik (2002, 177–182) je navedel šest skupin dejavnikov, ki najpogosteje vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih:  

- vsebina dela (zanimivost dela, strokovno napredovanje, uporaba znanja); 

- samostojnost pri delu (razporejanje delovnega časa, vključenost v odločanje); 

- nagrajevanje in ugodnosti;  

- vodenje in organizacija dela (izrekanje priznanj in pohval, usmerjenost vodij k ljudem);  

- odnosi pri delu (dobro delovno vzdušje, skupinski duh, skupno razreševanje sporov) in  

- delovni pogoji (majhen telesni napor, majhna verjetnost poškodb).  

Svetlik (prav tam, 177–182) je v omenjeni literaturi navajal raziskavo z uporabo navedenih 

šestih skupin dejavnikov dela v delovnih organizacijah na področju predelovalnih dejavnosti. 

Ker podobna raziskava, ki bi vključevala te dejavnike, še ni bila izvedena na področju 

zdravstva oz. v preventivno zdravstvenih organizacijah, menimo, da bo le-ta pokazala 

zanimive rezultate tudi na primeru obravnavane zdravstvene organizacije. 

V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni navedeni dejavniki. 

Vsebina dela  

V razmišljanju o pomenu vsebine dela na zadovoljstvo zaposlenih, je treba poudariti, da je 

človek bitje, ki misli, ustvarja in čuti (Mulej 1986, 442; Trevnova 1998, 135). Delo naj mu bo 

v zadovoljstvo. Le zanimivo delo predstavlja zaposlenemu izziv in kot takšno daje 

zaposlenim občutek zadovoljstva ter ga močneje motivira. Zaradi tega se posledično povečuje 

njegova ustvarjalnost.  

Raziskovalca Torrington in Hall (1991, 429–430) poskušata v literaturi razjasniti, kaj vpliva 

na to, da bo delo za zaposlene zanimivo. Iz študije različnih virov poudarjata, da je ključna 

raznolikost v delovnih nalogah in ljudeh. Vse to pripomore k pestrosti in zanimivosti. 
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Opozorila sta, da je treba to upoštevati predvsem pri delovnih mestih s ponavljajočimi 

delovnimi nalogami, ker gre pri tem v glavnem za enolična dela, ki zaposlene začnejo kar 

hitro dolgočasiti. Kadar se zaposleni na delovnem mestu dolgočasijo, to najpogosteje vodi do 

nezadovoljstva, ki se lahko kaže v obliki povečanega absentizma. Management se mora 

zavedati pomena vsebine dela, ki zaposlenemu predstavlja izziv. Poleg tega je pomembno, da 

takšno delo zahteva od delavca znanje, ki ga lahko izrazi in uporabi. Zanimivo delo, ki ga 

zaposleni vidijo kot izziv, omogoča pri delavcih razvoj sposobnosti in strokovno rast. 

Pomembno je, da se podjetja zavejo nevarnosti, ki jih prinaša za zaposlene delo s premalo 

izziva. Skrbeti je treba, da bo vsebina dela oblikovana tako, da bodo ti lahko izrazili različne 

spretnosti. Tako si pridobijo večji občutek odgovornosti in posledično povečajo svoje 

zadovoljstvo z delom. Obstajajo še drugi načini, kako povečati zadovoljstvo zaposlenih z 

vsebino dela. Ob vsebini dela pa ne smemo spregledati pomena izobraževanja delavcev. 

Zagotovo k temu pripomorejo napori na področju dodatnega izobraževanja in usposabljanja 

zaposlenih. Takšna izobraževanja zaposlenim nudijo mnogo prednosti, kot so osebni razvoj, 

možnost pridobitve višje plače, napredovanje, varnejša zaposlitev. Izobraževanja naj v 

podjetjih potekajo načrtno, sistematično in ciljno usmerjeno. V sodobnem svetu moramo 

zaradi hitrih tehnoloških sprememb pridobivati in dopolnjevati določena znanja vse življenje 

(Treven 1998, 135; Jereb 1995).  

Samostojnost pri delu 

Volkova (2002) navaja, da je prav premajhna samostojnost pri delu eden ključnih razlogov, 

da  zaposleni odhajajo iz podjetja. Torrington in Hall (1991, 429–430) na podlagi raziskav 

ugotavljata, da se pri zaposlenih, ki so lahko pri delu bolj samostojni, veča samospoštovanja. 

Prav tako lažje dosegajo želene rezultate dela. Nasprotno pa je pri tistih, ki te možnosti 

nimajo. Ti so velikokrat ravnodušni, s čimer se tudi zmanjšuje stopnja zadovoljstva z delom. 

Ko smo spoznali, kako pomembna je samostojnost pri delu za zaposlenega in njegovo 

zadovoljstvo, bodo po razmišljanju Možine (1998, 398) vsa tista podjetja, ki se zavedajo 

pomembnosti človeškega kapitala, omogočila delavcem možnost čim večje samostojnosti. 

Podobno razmišlja Mihaličeva (2008, 22–24). Pravi, da naj vodja zagotovi zaposlenim dovolj 

samostojnosti pri delu. Zaposleni naj imajo možnost lastnega odločanja in presoje. Prav tako 

navaja, da naj bodo manj pod nadzorom vodje. Vloga vodje naj bo bolj v smislu podpore 

oziroma nudenja pomoči, ko nastanejo »ozka grla«. Znano je, da tista podjetja, ki si 

prizadevajo za visoko stopnjo samostojnosti pri delu, dosežejo učinek večjega zadovoljstva. V 

takšnih podjetjih prihaja do boljšega sodelovanja med sodelavci in s tem do boljših rezultatov 

dela. Samostojnost pa po drugi strani zahteva od zaposlenega večjo odgovornost, saj so tako 

sami odgovorni za svoj uspeh, s čimer si razvijajo svoje sposobnosti.  
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Mihaličeva (prav tam) navaja, da dober vodja verjame v svoje zaposlene. Dvom v zaposlene 

privede do tega, da tudi zaposleni ne bodo verjeli vanj. Potem mu ne bodo sledili in pojavi se 

nezadovoljstvo na delovnem mestu. Če se imajo zaposleni možnost izkazati kot vredni 

zaupanja in zanesljivi, bodo posledično bolj zadovoljni. Ramšak (2004, 26) pove, da je 

pomembna tudi participacija zaposlenih pri odločanju. Participacija pa je lahko na ravni 

posameznikov in tudi širše. V podjetjih je zaposlenim najbolj znana tista participacija na 

nižjih ravneh odločanja, ko se delavci sami odločajo o intenzivnosti svojega dela. Zaposleni 

se lahko izkažejo, če jim vodja občasno povsem prepusti projekt ali nalogo. Pomembno pa je, 

da jih prej ustrezno usposobi. Ko imajo zaposleni priložnost, da se izkažejo, bodo lahko 

postali zanesljivi in vredni zaupanja. Pomembno je le, da jih bomo to naučili in jim to tudi 

omogočili. 

Ramšak (prav tam) pove, da lahko zaposleni participirajo tudi na višji ravni. Tu gre bolj za 

posredno participacijo, saj poteka s pomočjo predstavnikov, ki zagovarjajo interese vseh 

zaposlenih.  

Višja kot je stopnja avtohtonosti in suverenosti, višji je vpliv na zadovoljstvo posameznika.  

Nagrajevanje in ugodnosti  

Veliko strokovnjakov se ukvarja z vprašanjem nagrajevanja zaposlenih za opravljeno delo 

(Tavčar 2006; Lipičnik 1998; Sever 1999; Lipičnik 1998b; Uhan 2000 idr.). Organizacije naj 

bi oblikovale strategijo nagrajevanja na podlagi svoje poslovne strategije in na podlagi 

strategije ravnanja z zaposlenimi v organizaciji. Nagrajevanja običajno delimo na finančna in 

nefinančna. Nagrajevanja in ugodnosti so pomembna sestavina zaposlitvenega odnosa. 

Procesi postavljajo cilje in vrednoste v delo. Lipičnik (1998b, 248–249) navaja, da morajo 

imeti ti procesi jasna načela, ki omogočajo doseganje zastavljenih ciljev. Po njegovem so 

glavne sestavine nagrajevanja: proces merjenja, s katerim se vrednoti posameznika in njegovo 

delo; motiviranje in dodatki, ki so mišljeni kot ugodnosti, ki se izplačujejo kot dodatek k plači 

(dodatki za deljen delovni čas, popoldansko/nočno delo, težji pogoji na delu ipd.). Po 

navedbah Wallace in Szilagyi1 (v Lipičnik 1998b, 254) nagrada deluje kot cilj, kot instrument, 

kot simbol in kot vajeti. 

Za večino zaposlenih je plača poglavitni razlog dela in temeljni vir preživljanja. Plača je 

plačilo za delo, ki je izraženo v denarju. Denar je menjalno sredstvo, s katerem si je možno 

kupiti vrsto materialnih dobrin, kljub temu pa je njegova najpomembnejša značilnost »simbol 

moči«. Ljudje se pač radi primerjamo, ne le po fizičnih lastnostih, ampak tudi po materialni 

plati. Denar je tudi sredstvo za povečanje samozavesti in za pridobivanje spoštovanja družbe. 

Prav tako je sredstvo za odpravljanje nezadovoljstva. Vrednost denarja pa ni za vsakega 

enaka. Sever (1999, 10) navaja, da je odnos med denarjem in delom tesno povezan v revnih 

                                                
1 Primarni vir ni naveden. 
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družbah, kjer si lahko človek z njim priskrbi le osnovne življenjske dobrine. V razvitejših 

državah, kjer se živi v izobilju, denar v primerjavi z delom, nima tolikšne vrednosti. Denar 

torej igra različne vloge za različne ljudi. 

Pri delavcih z nižjim življenjskim standardom ima plača močnejši motivacijski učinek, kot pri 

delavcih z višjim življenjskim standardom. Pri slednjih so pomembni poleg plače še drugi 

motivacijski dejavniki. Tako lahko plača spodbuja tekmovalnost, poveča zadovoljstvo in tudi 

povečuje lojalnost zaposlenih. S časom pa se zaposleni na njo navadijo, zato jo obravnavajo 

kot nekaj samoumevnega in nima več tako velikega učinka na zadovoljstvo. V podjetjih je 

velikokrat dilema, kako določiti višino plače. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 

103/07) določa, da je plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno iz plače, ki mora biti 

vedno v denarni obliki in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno 

pogodbo. S plačo pa želijo delodajalci stimulirati zaposlene tako, da bi dosegali določene 

cilje. 

V današnjem času se vse več podjetij odloča, da zaposleni dobivajo plačila v kombinaciji 

fiksne plače, provizije in bonusa. Višina osebnega dohodka je stimulativna zato, ker 

zagotavlja kupno moč. Plačni sistem temelji na formalnopravnih osnovah določanja plač. 

Običajno ločimo plače po kolektivnih in individualnih pogodbah (Lipičnik 1998b, 254; Kavar 

Vidmar 1995, 210–215; Uhan 2000, 32). 

Lipičnik (1998a, 217) navaja, da je struktura plače sestavljena iz osnovne plače in raznih 

dodatkov ter drugih osebnih prejemkov (regres, odpravnine, jubilejne nagrade).  

Na zadovoljstvo zaposlenih ima poleg nagrajevanja v obliki plač in drugih finančnih 

ugodnosti vpliv tudi nematerialno nagrajevanje, kot sta zagotovo priznanje in pohvala. Ljudje 

si želijo priznanje za svoje dosežke. S tem zadovoljujemo potrebo po potrditvi lastne 

vrednosti. Pohvala vedno deluje pozitivno. Lipičnik in Možina (1987, 141) govorita, da je 

dajanje zelo učinkovito sredstvo za večje zadovoljstvo. Velikokrat je učinkovitejše od 

finančnega nagrajevanja. 

Vodenje in organizacija dela  

Naloga managementa je obvladovanje organizacije. Edini način, da premaknemo organizacijo 

na višji nivo, je nadgradnja znanja in povečevanje sposobnosti managementa (Schmidt 2006, 

3–5). Tavčar (2006, 362) nam potrjuje, da je obvladovanje organizacije kot skupnosti 

interesov težavna naloga. Ljudje smo v svojih vrednotah, potrebah, željah in namerah nadvse 

kompleksni. Zelo težko je napovedati, kako se bodo zaposleni obnašali. Če želi organizacija 

učinkovito in uspešno dosegati zastavljene cilje, se morajo ljudje v njej zavzemati za njih 

složno. Vodja lahko učinkovito obvladuje delovanje organizacije le, če obvladuje ljudi v njej, 

ki se vselej ravnajo po svojih interesih. Zato je vodenje ljudi pomembna dejavnost.  
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Vodenje se povezuje z določeno vrsto moči. Te so proučevali tako Leavitt (1951), Katz in 

Kahn (1978), Shaw (1971), Collins in Raven (1969), Raven in Rubin (1976) ter številni drugi. 

Ta vrsta moči izvira iz določenega položaja v skupini in pride do izraza samo v določenih 

sferah (Levec 2010, 18). Shaw (1971, 201) zato opredeljuje vodenje kot uporabo 

razpoložljivih sredstev kontrole nad drugimi osebami samo v določenih situacijah in samo pri 

osebah na določenih pozicijah v skupini. 

Če povzamemo Pirnarja (2003, 19-24), lahko pri vodenju navedemo naslednje vrste moči: 

Legitimna moč je najpomembnejša za delovanje skupin in podjetij. Osebe oziroma vodje z 

legitimno močjo imajo pooblastila in celo obvezo, da vplivajo na določene člane skupine (tj. 

na uslužbence) in na način njihovega vedenja. Katz in Kahn (1978, 505) poudarjata 

pomembnost legitimne moči za funkcioniranje podjetja. Ta tip moči lahko počiva na tradiciji 

in ustaljenih normah, lahko počiva na aktualnih normah ali pa (kar je v podjetjih 

najpogostejše) na pravicah vodij, ki se vežejo na njihov položaj v skupini ali družbi.  

Moč nagrajevanja temelji na možnostih določene osebe, da zagotovi neko korist ali 

zadovoljstvo drugi osebi. Sredstva nagrajevanja, ki omogočajo njen vpliv, so lahko zelo 

različna. V podjetju lahko manager na osnovi ocene učinka zaposlenih omogoči napredovanje 

ali večji osebni dohodek. Slednji je najbolj pogosto in učinkovito sredstvo nagrajevanja v 

podjetjih. Tavčar (2006, 366) omenja, da denarno nagrajevanje ni pomembno samo zaradi 

materialnih, temveč tudi zaradi simbolnih koristi. Toda Katz in Kahn (1978, 507) poudarjata, 

da denarna nagrada kot sredstvo moči vpliva na povečanje učinkovitosti samo pod določenimi 

pogoji: 

- Zaposleni jo morajo oceniti kot dovolj veliko, da bi povečali svoje napore. 

- Biti mora neposredno povezana s povečevanjem učinka. 

- Večina zaposlenih mora oceniti tako povečanje denarne nagrade za povečani učinek dela 

kot upravičeno. 

Če denarne nagrade posameznikom izzovejo negodovanje in odpor pri večini zaposlenih, je 

zelo verjetno, da bodo imele negativne posledice oziroma bodo vodile v zmanjšanje učinka.  

Pri nagrajevanju pa je lahko problem tudi v tem, da lahko pri prepogosti uporabi kar hitro 

preide v pravico. Takrat ni več vzpodbuda in ne deluje več (Tavčar 2006, 366).  

Referenčna moč temelji na pozitivnem odnosu do osebe, ki ji je dana ta moč in želji po 

doseganju njenega odobravanja. Izrazita referenčna moč določene osebe se kaže v 

identifikaciji drugih oseb z njo. Ta se izraža v obliki primerjanja lastnega vedenja z vedenjem 

osebe, ki služi kot model in ki jo želijo drugi posnemati. Pomembna značilnost referenčne 

moči je v tem, da ne implicira nobene potrebe po nadzoru vedenja drugih oseb niti potrebe po 

nagrajevanju ali kaznovanju. Collins in Raven (1969, 104) poudarjata, da obstoj naklonjenosti 

ni nujen pogoj za to, da bi prišla referenčna moč do izraza. 
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Strokovna moč temelji na oceni, da določena oseba (npr. vodja) obvladuje določeno znanje in 

ima kompetence, ki so pomembne za aktivnost skupine na splošno ali za konkretno nalogo  

(prav tam). 

Moč informiranosti in informiranja implicira vpliv posamezne osebe na druge osebe na 

podlagi obveščenosti, posebno pa na podlagi prepričljivosti in argumentiranosti podatkov, ki 

jih sporoča. S sporočanjem določenih vsebin je namreč mogoče doseči spremembe vedenja 

pri podrejenih. Pri tej vrsti moči naj bi bila odločilna samo vsebina, medtem ko naj bi bile 

značilnosti osebe, njena avtoriteta, privlačnost ali priljubljenost sekundarnega pomena. Moč 

informiranosti se razlikuje od drugih vrst moči po relativni stabilnosti in neodvisnosti od 

različnih vzrokov (prav tam). 

Nekateri avtorji (Tavčar 2006; Thibaut in Kelley 1959; Rot 1988) navajajo še druge vrste 

moči, kot so moč nasilja, moč prisile, moč zgleda, karizme, interesna moč, negativna moč ipd. 

Moč je vsekakor nujen in potreben mehanizem v rokah managerjev. Ob nepoznavanju 

psihologije vodenja pa je lahko prav ta moč destruktivna in uničujoča. O tem sta pisala Raven 

in Rubin (1976, 339) in navajata, da lahko dolgotrajna moč brez zunanjega nadzora pripelje 

do togosti v vedenju in neobčutljivosti za potrebe tistih, nad katerimi ima oseba to moč. 

Doživljenjske vodstvene funkcije v podjetjih, pa tudi v negospodarskih organizacijah, se tako 

izkažejo kot nekonstruktivne in dolgoročno pogosto tudi škodljive. Raziskovalci so poskušali 

ugotoviti izvore težnje po moči, ki je med ljudmi tako zelo izražena. Leavitt (1951, 134) trdi, 

da je izvor želje po moči najpogosteje močna potreba po samostojnosti in neodvisnosti, ki je 

prisotna predvsem v zahodnem svetu. Drugi pa navajajo kot pomemben izvor težnje po moči 

dejstvo, da posedovanje moči omogoča zadovoljitev drugih pomembnih človekovih potreb, tj. 

da ima moč široko instrumentalno vrednost. Že pri Nietzscheju opazimo pojmovanje, ki se je 

v kasnejših obdobjih pogosto ponovilo, da ima težnja po moči izvor sama v sebi oz. da je to 

vrojena težnja človeka (Pirnar 2003, 24). Tavčar (2006, 369) predlaga, da naj bo količina 

moči takšna, da z izbrano strategijo in cilji presega spodnji prag učinkovitosti ter naj ne 

presega zgornje meje gospodarnosti. Vodja s premalo moči ne bo in ne more biti uspešen pri 

svojem delu.  

Kakšen pa naj bo vodja? Osebnostne lastnosti so pomemben dejavnik za samega vodjo (Bird 

1940; Stogdill 1948; Mann 1959; Rot 1988). K temu štejemo superiornost, samozaupanje, 

dominantnost, tudi fleksibilnost ipd. Za učinkovitega vodjo so pomembna določena vedenja. 

Rot (1988, 87) navaja, da mora imeti tako vedenje podlago v občutku odgovornosti, težnji po 

afirmaciji in doseganju ciljev. Drucker2 (Mesiti 2003, 41) opisuje štiri kvalitete sodobnega 

voditelja: 

- Voditelje določajo tisti, ki mu sledijo. To pomeni, da morajo biti voditelji mentorji.  

- Učinkovit voditelj je tisti, čigar podrejeni dosegajo dosežke. 

                                                
2 Primarni vir ni naveden. 
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- Voditelji postavljajo zgled. 

- Vodenje ni položaj, niti pravice, naslovi ali denar, vodenje je odgovornost.  

Da pa bi dosegli vse to, so potrebna še določena znanja. Po navedbah Schmidta (2006, 5) 

mora sodoben management obvladati tri ključna področja, in sicer:  

- strokovnost, 

- obvladati mora tehnike vodenja in 

- poznati motivacijske spretnosti z dobrim poznavanjem človeške narave.  

Sodoben manager mora poznati dejavnike, ki motivirajo zaposlene. Ti dejavniki so lahko del 

delovnega procesa (kreativno delo, dobri odnosi s sodelavci, zanimivo delo) ali pa del 

organizacijsko kadrovskega procesa (napredovanje, izobraževanje, večja plača). Manager naj 

bi odstranjeval vse ovire, ki se pojavljajo pri delu zaposlenih (Možina 2002b, 29–31). 

Skrivnost uspeha je v zmožnosti razumeti sodelavce (Rožič 2009, 8). Vodje brez 

izobraževanja iz managementa in vodenja najbolje obvladujejo strokovni del, najslabše pa 

razumejo osnove motiviranja oziroma poznajo človeško naravo.  

Sodobni management mora stremeti k doseganju visokih dosežkov. Če želi doseči ta cilj, 

mora pritegniti zaposlene k načrtovanju in oblikovanju načina opravljanja dela. Sodobni 

uspešni managerji ustvarjajo pozitivno delovno okolje, kjer zaposleni nimajo druge možnosti 

kot visoke dosežke. Sodelavce nameščajo na taka delovna mesta, kjer s svojimi sposobnostmi 

lahko dosegajo rezultate in so si zanje tudi pripravljeni močno prizadevati. Uspešen manager 

mora svoje sodelavce oskrbeti z vsem kar je potrebno, da lahko dobro opravijo delovne 

naloge (Možina c). Mihaličeva (2008, 22) navaja, da mora biti med zaposlenimi in vodjo t. i. 

partnerstvo za uspeh. To pomeni, da vodja in zaposleni medsebojno enakopravno in aktivno 

sodelujejo, vsak prispeva svoj delež znanja, prizadevanj, naporov, idej in podobno, da bi 

uspešno dosegli skupni cilj. Vodja in zaposleni ne nastopajo kot nasprotniki, temveč kot 

zavezniki, ki imajo skupni interes in cilj, ki ga želijo doseči. Zapovedi, nadzori, poskus 

spreminjanja oseb, večno iskanje »boljših delavcev« so načini, s katerimi morda dosežemo 

zadovoljivo izvedbo nalog, nikoli pa ne bomo dobili kaj več. Preprosto zato, ker človeška 

narava ne deluje tako. Z omenjenimi tehnikami ljudem ne izkazujemo zaupanja. Prav dober 

vodja je tisti, ki razume, kako pomembni so ljudje, ki jih vodi. Mihaličeva (2008, 70) navaja, 

da dober vodja vedno verjame v svoje ljudi. V ljudi je treba verjeti tudi takrat, ko so 

posamezniki manj uspešni. Dober vodja sodeluje in usmerja ter skupno s sodelavci poišče 

sporazumno najprimernejše rešitve. Avtoriteta vodje mora temeljiti na sodelovanju in 

harmoniji v podjetju. 

Nezadovoljstvo pri zaposlenih je velikokrat posledica pomanjkljivega znanja vodilnih s 

področja odnosov z notranjimi javnostmi in sodobnega vodenja. Dobri odnosi z zaposlenimi 

prispevajo k inovativnosti delavcev in preprečujejo napetosti in nesoglasja z vodji oddelkov. 

Le-ti prevečkrat vzdržujejo »avtoriteto« v negativnem pomenu in so privrženci metode 
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vodenja s »trdo roko«. Če so vodje »strah in trepet« svojim podrejenim, privede le-to do 

nemotiviranosti in nezainteresiranosti za dosledno opravljanje dela. Vzrok za takšno stanje je 

lahko poleg pomanjkljivega znanja sodobnih vodstvenih izkušenj tudi v značaju vodstvenega 

osebja. Zaradi tega se porabi za dosego želenega rezultata preveč energije. Lahko pa se zgodi, 

da se želenega rezultata sploh ne doseže (Zimet 2002, 67).  

Šarmanova (2002) navaja Kraglja (2002) in povzema zaključke raziskave, ki je bila narejena 

v Sloveniji leta 2002 s strani Združenja bank Slovenije z naslovom »Motiviranje zaposlenih«. 

Pravi, da dve tretjini vodij nimata zadostnega znanja o ravnanju z ljudmi, kjub temu da 

ustrezajo zahtevam delovnega mesta.  

Zimet (2002, 68) povzema splošne lastnosti dobrega vodje, ki so predvsem te: 
- Izražajo veliko zadovoljstvo in ponos pri napredovanjih svojih ljudi in ne zavist ter 

škodoželjnost. 

- So v glavnem nepopravljivi optimisti, kar pomeni, da ob morebitnih težavah držijo moralo 

ostalim. 

- Ne obljubijo več, kot so zmožni uresničiti. 

- Sprejmejo morebitno krivdo. 

- Pohvalijo svoje podrejene, kar pomeni, da iščejo pri njih le nekaj dobrega in jim zato tudi 

čestitajo. 

- Imajo vizijo razvoja oddelka ali organizacije. 

- Izvedeti morajo, kaj si zaposleni in »ves svet« misli o njih. 

- Sodijo izključno glede na dejstva. 

- Dovoljujejo in ustvarjajo okolje, v katerem zaposleni izrazijo vso svojo sposobnost, 

nikakor jih ne smejo v njihovi kreativnosti zavirati. 

- Ustvarijo sebe odvečnim, kar ne pomeni, da niso potrebni, ampak le da so tisti, ki 

pridobivajo znanje in ga takoj prenesejo na zaposlene. Ne smejo se omejevati in 

zadrževati informacije in znanja ljubosumno zase. Prav tako ne smejo biti nadzorniki in 

čuvaji, ampak se njihova vloga preliva od mentorja, pomočnika, prijatelja, predvsem pa 

morajo zaupati svojim podrejenim. 

- Skrbeti morajo za vzpostavljanje dobrega delovnega vzdušja, kjer se bo vsak posameznik 

počutil pomembno in se bo identificiral s svojim podjetjem.  

Odnosi pri delu  

Gorenak in Rus (2009) navajata, da so tudi odnosi med zaposlenimi pomemben dejavnik 

vsake organizacije, ne glede na to, kakšni so ti odnosi. Zavedati se moramo, da so ti pri delu 

stalno prisotni. Zaposleni reagirajo drug na drugega, vendar so te reakcije lahko različne (Plut 

2008, 16). Odnosi s sodelavci so način medsebojnega komuniciranja med zaposlenimi v isti 

organizaciji. Lahko pa razumemo tudi v širšem kontekstu, kot medsebojna razmerja, npr. da 
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ljudje spremenijo svoje obnašanje, ko postanejo del neke skupine. Florjančič in Kavran (1992, 

221–238) pravita, da zaposleni sprejemajo v skupini tudi stališča, norme in mišljenja drugih.  

Počutje na delovnem mestu je odvisno tudi od ljudi, ki nas obkrožajo. Če so medsebojni 

odnosi na delu dobri, to ni garancija samo za povečanje zadovoljstva zaposlenih, ampak 

vplivajo pozitivno na splošno dobro počutje zaposlenih. Vodje morajo biti pozorni na odnose 

med zaposlenimi in se truditi, da ne prihaja do sporov na delovnem mestu (Mihalič 2008, 63). 

Gorenak in Rus (2009) navajata, da si vsak dober manager želi, da bi bili odnosi v njegovi 

organizaciji dobri, pa vendar se pogosto zgodi obratno, da so ti slabi. Sovičeva (2005, 9–11, 

21–22) pravi, da so v delovni skupini lahko zaposleni delavci, ki si med seboj ne ustrezajo. 

Konflikt, ki je lahko nasprotje ali navzkrižje, lahko nastane zaradi nezdružljivih ciljev, misli, 

čustev, potreb, želja ipd. V taki skupini bo slej ko prej čutiti slabo počutje pri delu in s tem 

posledično nezadovoljstvo pri delu. Kljub temu, da je v skupini lahko vzpostavljeno 

enakopravno razmerje, je na trenutke čutiti nesprejemljivost razmerja v določeni meri. Glede 

na to se bo gibala tudi delavčeva delovna ustvarjalnost. Ne samo ustvarjalnost, tudi stres na 

delovnem mestu je lahko problematičen pojav, če morajo med sabo sodelovati delavci, ki se 

ne razumejo dobro. V takih primerih je pomembna vloga vodij, ki mora doseči, da se delavca 

čimprej soočita in skušati zgladiti medsebojne nesporazume. Pomembno je, da vodja omili 

spore in nesoglasja med zaposlenimi. Jermanova (2009, 9) navaja, da je vodenje zmožnost 

tako vplivanja, motiviranja in usmerjanja drugih, da dosežejo zastavljene cilje ter da samo 

podjetniške sposobnosti ne zadostujejo. Vodje morajo biti vešči še v psihološko socioloških 

dejavnostih.  

Pri našem delu so vedno prisotni odnosi. Kakršni koli so, jih je treba poznati in jih nato 

oblikovati, da dobijo želeno stanje. To je prednostna naloga managerjev, saj lahko le tako 

dosežemo pri zaposlenih ustvarjalnost in zadovoljstvo zaposlenih (Možina 2002a, 596). Tega 

so sposobni le vodje, ki so usmerjeni v ljudi in se posvečajo njihovim težavam in dosežkom 

(Svetlik 1998, 154). Zavedati se moramo, da lahko dobri medsebojni odnosi s sodelavci 

odtehtajo slabe delovne pogoje, nizko plačo ipd (Gorše 2011, 25). 

Delovni pogoji  

Delovno okolje je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na zadovoljstvo z 

delom. Pod primerno delovno okolje si predstavljamo takšno okolje, kjer bo poskrbljeno, da 

bo delavec opravil delo s kar najmanjšim telesnim naporom, kjer bo zaščiten pred 

poškodbami, kjer bo karseda najmanj motečih dejavnikov, kot so hrup, vlaga, prenizka 

temperatura, onesnažen zrak, premajhna ali prevelika osvetljenost ipd.  

Prijetno okolje, skladnost barv, oblik in izbire svetlobe ter udobnost pisarniškega pohištva 

stimulativno vplivajo na delo in počutje zaposlenih ter dvigujejo raven ustvarjalnosti. 

Kakovostno delovno okolje omogoča komunikacijo med zaposlenimi, ki je bistvenega 
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pomena za porajanje novih idej in posledično za uspešno poslovanje sodobnih podjetij 

(Slonep b. 1.). Minimalne prostorske zahteve delovnega okolja pri nas v Sloveniji ureja tudi 

zakonska regulativa, in sicer Pravilnik o varnosti in zdravju s slikovnim zaslonom (Ur. l. RS, 

št. 30/2000 in 73/2005) ter Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev 

na delovnih mestih (Ur. l. RS, št. 89/99 in 39/2005).  

Pravilnik o varnosti in zdravju s slikovnim zaslonom (Ur. l. RS, št. 30/2000, 73/2005) v zvezi 

z delovnim okoljem navaja naslednje tehnične zahteve: 

- Prostorske zahteve: 

- delovno mesto mora biti oblikovano tako, da delavec ne dela v prisilni nefiziološki 

drži; 

- na delovnem mestu mora biti dovolj prostora, da delavec zlahka spreminja položaj 

telesa in opravlja potrebne gibe pri delu; 

- prostornino, prosto talno površino na delavca in višino prostora določa pravilnik o 

zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. 

- Osvetljenost: 

- naravna in/ali umetna osvetljenost prostora mora biti, če je le mogoče, 400 lx ± 100 lx 

in mora zagotavljati zadovoljive svetlobne razmere, upoštevajoč vrsto dela in 

zmogljivost delavčevega vida. Če je le mogoče, razmerje svetlosti med zaslonom in 

okoljem v neposrednem vidnem polju ne sme presegati 1:3, v ožjem vidnem polju 

1:10 in v širšem vidnem polju 1:20; 

- moteče bleščanje in odseve zaslona je treba preprečiti z ustrezno postavitvijo 

delovnega mesta glede na razmestitev in tehnične karakteristike virov osvetlitve. 

- Bleščanje in odsevi: 

- delovno mesto mora biti oblikovano tako, da viri svetlobe, kot so okna, svetilke ali 

druge svetlobne odprtine ali svetle površine ne povzročajo neposrednega bleščanja ali 

motečega zrcaljenja na zaslonu; 

- okna morajo imeti ustrezna senčila za preprečevanje vpada sončne svetlobe na 

delovno mesto ali v prostor tako, da ni moteno delo; 

- zaslon, če je le mogoče, ne sme biti obrnjen proti oknu ali od okna, sicer so potrebni 

posebni ukrepi proti bleščanju in zrcaljenju. Nizi stropnih svetilk morajo biti 

vzporedni s smerjo delavca na delovnem mestu, zaslon pa mora biti nameščen in 

nagnjen tako, da ni zrcaljenja svetilk na zaslonu. Svetilke v prostoru morajo imeti 

takšne svetlobno tehnične karakteristike, da ne povzročajo zrcaljenja na zaslonu. 

- Hrup opreme in drugih virov zvoka v prostoru ne sme motiti dela in mora izpolnjevati 

zahteve pravilnika o varnostnih in zdravstvenih zahtevah pred nevarnostjo hrupa pri delu. 

- Toplotne razmere morajo ustrezati zahtevam za toplotno udobje za fizično lahko delo.  

- Sevanje. Vsa elektromagnetna sevanja, z izjemo vidnega sevanja, morajo biti za 

zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu s predpisi in zmanjšana do najmanjše 

možne mere. 
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Pri oblikovanju delovnih pogojev bi bilo prav, da upoštevamo tudi osebne želje zaposlenih. 

Delovno okolje mora biti stimulativno. Delovni pogoji niso le fizikalne razmere, mednje 

prištevamo tudi delovni čas. Zimet in Železnik (2006) povzemata, da je delovni čas eden 

bistvenih elementov delovnega razmerja, pri katerem si interesi delavca in delodajalca 

nasprotujejo: zaposleni si želijo več prostega časa in bolj fleksibilen delovni čas, delodajalci 

pa stremijo k čim daljšemu delovnemu času. Delovni čas lahko odločujoče vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih. 

Ko govorimo o delovnih pogojih, moramo pomisliti še na kvaliteto dela oziroma na 

zasičenost z delom, ki se pojavi pri ponavljanju istega opravila. Delo je lahko monotono. 

Monotonost ima izrazito negativen učinek na zaposlene. Sprememba je zmeraj koristna, če le 

ni preveč izrazita ali prehitra. Zaposlene je treba vključiti v plan spreminjanja (Auer 2009, 

30), da bodo razporejeni na dela z drugačnimi postopki ali metodami. Delovne pogoje pa 

lahko izboljšamo še z vključevanjem delovnih odmorov. Delovno mesto je in mora biti 

prostor za poklicno in osebnostno rast, kjer mora biti vsakemu zaposlenemu zagotovljena tudi 

pravica do osebnega dostojanstva in nedotakljivost njegove duševne celovitosti ter do osebnih 

pravic (Čebašek Travnik, 2011). Z ustvarjanjem človeku prijaznega in prijetnega delovnega 

okolja je mogoče zadovoljiti veliko socialnih zahtev (Miskell in Miskell 1994, 69–72), za kar 

so soodgovorni tako delodajalci kot zaposleni.  

Strokovno dobro usposobljeni in osebno odgovorni zaposleni so v delovnem okolju več kot 

zgolj seštevek posameznikov, ki morajo opraviti neko delo. Pomenijo veliko moč, ki ob 

primernem vodenju svojemu delodajalcu poleg poslovnega uspeha prinesejo tudi osebno 

zadovoljstvo (Čebašek Travnik, 2011). Posledica neurejenega delovnega okolja, slabih 

odnosov med zaposlenimi (Tajnšek 2011, 16) ipd. se vse preveč zrcali z absentizmom 

(odsotnost z dela), podjetja pa imajo zaradi tega izjemno visoke stroške. 

2.3 Higieniki in motivatorji 

Za podjetja je pomembno, da razumejo potrebe svojih zaposlenih, vedeti morajo, kaj ljudi 

žene in kaj jih motivira pri svojem delu. Ugotovitev različnih avtorjev je, da je 

posameznikova navdušenost za delo veliko odvisna od stopnje njegove motivacije. Če želimo 

razumeti motivacijo in njene dejavnike, moramo poznati motivacijske teorije.  

Možina (1998 d) navaja, da je motivacija eden osnovnih dejavnikov, ki je povezan z 

angažiranostjo posameznika pri delu. Vsaka akcija, ki jo nekdo začne, je spodbujena od enega 

ali več motivov, ki usmerjajo aktivnost k želenemu cilju oziroma zadovoljitvi potreb. Cilj je 

zadovoljitev pričakovanj, želja, ki nastajajo na osnovi materialnih in socialnih potreb, potreb 

po spoštovanju, samostojnosti in osebnem razvoju. Ugotovitve in raziskave kažejo, da so 

najpomembnejše in tudi glede na delo najuspešnejše potrebe po zadovoljevanju osebnega 

razvoja (možnost uresničevanja svojih sposobnosti, osebna rast in občutek vplivanja na 
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pomembne dogodke). Te so pri nas in tudi drugod po svetu najmanj zadovoljene, praktično pa 

tudi nimajo meja satisfakcije. 

Delo nam vsekakor nudi možnost za zadovoljevanje naših temeljnih potreb za življenje. Toda 

naše osebne potrebe in pričakovanja so precej večja kot zgolj potreba po plači. To so potrebe 

po varnosti, spoštovanju, samostojnosti, napredovanju in še druge. Delo daje zaposlenemu 

možnost za socialne stike s sodelavci in s tem občutek pripadnosti delovni skupini in širšemu 

kolektivu. Daje mu priložnost za uveljavljanje in priznanje, za sproščanje ustvarjalnega 

potenciala in s tem za razvoj lastne osebnosti. Te zadnje potrebe, ki z zadovoljitvijo osnovnih 

postajajo vse bolj pomembne, pa zahtevajo ustrezno organizacijo dela, ki omogoča, da 

zaposleni lahko poseže po možnostih za zadovoljevanje višjih potreb. Bogatejša vsebina dela, 

svobodnejša izbira dela in delovnega časa ter večje sodelovanje v organizaciji so osnova 

takšnih možnosti (prav tam). 

Heller in Hindle (1998, 290–291) pravita, da je motivacija volja do delovanja. Če želimo 

zaposlene navdušiti za delo, se moramo poglobiti tudi v osebne motivacijske sposobnosti. 

Način motiviranja se prične s spoznavanjem možnosti, kako vplivati na obnašanje zaposlenih. 

Apšner (2009) navaja Richarda Denny (1997, 9–12), ki razlikuje med motivacijo odnosa in 

motivacijo s spodbudami. Motiviran odnos izhaja iz nas samih, iz naših vrednot, naše 

naravnanosti, iz vere do ljudi in nas samih, iz naših razmišljanj, prepričanj in ravnanj, iz 

našega odnosa do življenja in stvari. Motiviranje s spodbudami je motiviranje z nagradami 

in/ali denarjem, ki pripravijo ljudi do tega, da se bolj potrudijo. To je zunanja motivacija, za 

razliko od tiste, ki izhaja iz človeka samega in pomeni notranjo motiviranost za doseganje 

ciljev. Za uspeh sta pomembni obe. Različne motivacijske teorije ugotavljajo, da bodo 

zaposleni delovali pozitivno, če bodo dobili priložnost in spodbudo (Heller in Hindle 1998, 

292).  

Bahtijarevič-Šiber (1999, 559) deli te teorije v dve veliki skupini, in sicer v vsebinsko in v 

procesno skupino.  

Vsebinske se usmerjajo v identifikacijo potreb. Pri tej skupini teorij se poudarjajo 

karakteristike posameznika, zanemarjajo pa se karakteristike samega dela in okolja, v katerem 

se delo izvaja. Med pripadnike te skupine štejemo Minerova, Atkinsona, Alderferja ter 

Maslowa. Delno bi lahko sem prištevali teorijo Herzberga, saj se slednji osredotoča tudi na 

naravo nalog in njegove motivacijske dimenzije. 

V skupino procesnih teorij pa štejemo tiste, ki v analizo vključujejo še pričakovanja, 

percepcijo, vrednote in njihove interakcije. Le-te so zaradi izrazitega pomena pričakovanj 

glede rezultata vedenja za motivacijo pogosto označene kot teorije pričakovanja. V to skupino 

štejemo teorije Vrooma oziroma njegov kognitivni model, Porter-Lawler in Adamsovo teorijo 

neenakosti v socialni izmenjavi (Bahtijarević-Šiber 1999, 694).  
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Obstajajo še novejše teorije motiviranja. V vseh teh raziskavah so prišli do skupnih 

zaključkov, da na zadovoljstvo pri delu vplivajo tri spremenljivke: zmožnosti, vrednote in 

interesi posameznika. Zmožnosti se nanašajo na občutek zmogljivosti, ki spodbuja 

ustvarjalnost. Vrednote se nanašajo na nagrade. Le-te so različnega pomena za posameznika. 

Najpomembnejše spremenljivke so po mnenju Butlerja in Waldroopa iz Harvard Bussiness 

School v Bostonu prav tiste, ki se nanašajo na življenjske interese posameznika, zato je 

pomembno, da posameznik opravlja delo, ki je v skladu z njegovimi interesi (Butler in 

Waldroop 1999, 147–152).  

Da bi pojasnili pojma motivatorji in higieniki, je treba omeniti še Hezbergovo motivacijsko 

teorijo. Psiholog Herzberg je sklepal, da eni dejavniki predvsem motivirajo, drugi pa 

vzdržujejo normalno raven zadovoljstva. Odsotnost prvih ne povzroča nezadovoljstva, 

prisotnost drugih pa ne povečuje zadovoljstva nad normalno raven (Svetlik 1998, 153). 

Herzbergova teorija o motivatorjih in higienikih je znana tudi kot dvofaktorska teorija ali 

teorija vzdrževanja motivacije (Veber Rasiewicz 2010, 31). Herzberg je opisal dve različni 

skupini faktorjev. Razvil je teorijo dveh vrst dejavnikov motivacije (Heller in Hindle 1998, 

294). Prve je tako imenoval motivatorje oz. pospeševalce zadovoljstva, ki neposredno 

vplivajo na večje zadovoljstvo in predstavljajo potrebe višjega ranga ter vključujejo dosežke, 

priznanje, odgovornost in priložnost za osebno rast; druge pa higienike, ki so tisti dejavniki, ki 

jih je treba vzdrževati, saj njihovo zanemarjanje povzroča nezadovoljstvo, čeprav sami po 

sebi niso pospeševalci zadovoljstva (Mravljak 2009, 30). Ti so na primer delovni pogoji, 

plačilo, politike podjetja in medosebni odnosi (Ulčar 2011, 8). Če z ustreznim oblikovanjem 

dela in organizacije uspemo vnesti v delovno okolje motivatorje, bodo delavci zadovoljni; če 

pa uspemo vnesti v delovno okolje higienike, bomo preprečili nezadovoljstvo (Svetlik 1998, 

153).  

Motivatorji  

Vodstva organizacij lahko računajo na nadpovprečne delovne rezultate in na zadovoljne 

delavce predvsem z vnašanjem motivacijskih dejavnikov v delovno okolje. Lahko bi rekli, da 

so praktično vsi zgoraj navedeni motivatorji v rokah vodij. Vprašanje je le, ali jih znajo 

uporabiti (Svetlik 1998, 154). 

Možnost uporabe ter pridobivanja znanja in sposobnosti so odvisne od vodij. Od njih je 

odvisno, kako bodo razdeljevali delo. Ali bodo posamezniki dobivali naloge, ki jim pomenijo 

izziv oziroma so zanje toliko zahtevne, da morajo vsakokrat vložiti nekaj dodatnih naporov za 

njihovo uspešno izvedbo? Ali jih bodo vodje pri tem podpirali? Ali bodo vodje skupaj z 

zaposlenimi odkrivali tudi njihove šibke točke in jih odpravljali z dodatnim usposabljanjem? 

(prav tam). 

Vodje imajo prav tako v rokah sredstva za povečevanje samostojnosti in odgovornosti pri 
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delu. Če so pripravljeni in če znajo delegirati odločanje na nižje ravni, jim bo to uspelo. V tem 

je seveda nekaj tveganja, še več pa sistematičnega dela z zaposlenimi. Prav z dodeljevanjem 

nalog, pri katerih se delavci učijo, in s sistematičnim izpopolnjevanjem delavcev se njihove 

sposobnosti povečujejo, tveganje, da se pri razreševanju delovnih problemov ne bi prav 

odločali, pa se zmanjšuje (prav tam). 

Ne nazadnje je od vodij odvisno tudi, ali bodo znali napraviti delo za delavce zanimivo ali ne. 

Včasih je dovolj že prisluhniti željam posameznikov v delovni skupini. Obstajajo pa tudi 

tehnike kroženja med delovnimi mesti in nalogami ter razširitev in obogatitev delovnih nalog, 

ki jih navajamo v nadaljevanju (prav tam). 

Pavlin (2008, 9) citira Kaya (2002), ki je eden vidnejših raziskovalcev s področja dejavnikov 

zadovoljstva in pravi, da so posamezni motivatorji v različnih okoljih in v različnih obdobjih 

različno pomembni za različne ljudi in skupine ter se med seboj različno dopolnjujejo, 

prekrivajo in nadomeščajo. V vsaki organizaciji je v posameznem obdobju treba ugotoviti, 

kateri izmed motivacijskih dejavnikov delujejo in kakšna je njihova pomembnost. Na podlagi 

te ugotovitve je mogoče aktivirati ukrepe in angažirati osebe, ki bodo zagotovile čimbolj 

optimalno delovanje motivacijskih dejavnikov, s čimer je mogoče doseči največjo možno 

delovno učinkovitost v danih razmerah delovnega procesa. 

Higieniki 

Osebni dohodki imajo lahko vlogo higienika. Če želimo, da ne bi povzročali nezadovoljstva, 

jih moramo držati na primerni ravni. Ta je določena z višino osebnih dohodkov za podobna 

dela v drugih organizacijah. Dviganje osebnih dohodkov nad to raven pa ima zgolj 

kratkotrajno motivacijsko učinkovitost. Že čez nekaj mesecev postanejo nekaj normalnega in 

njihovo morebitno znižanje na raven, ki je primerljiva z drugimi organizacijami, povzroči 

nezadovoljstvo (Možina1998d). 

Dobri medsebojni odnosi nastajajo zaradi sposobnosti dobrih vodij ob primernem oblikovanju 

delovnih skupin, ob spremljanju dogajanja med sodelavci in ob razreševanju napetosti, ki 

nastajajo med njimi. Kot smo že omenili, so sposobni vodje usmerjeni v ljudi, se posvečajo 

zaposlenim, njihovim težavam in dosežkom (prav tam). 

Pod delovne pogoje štejemo prijetno okolje, skladnost barv, oblik in izbire svetlobe, udobnost 

pisarniškega pohištva ipd. Vse to stimulativno vpliva na delo in počutje zaposlenih (Slonep 

b.1.). 

Za zaposlene je pomembna tudi politika podjetja, ki pa sama po sebi ni pospeševalec 

zadovoljstva. V kolikor je ta neustrezna, pa lahko povečuje nezadovoljstvo zaposlenih. 

Herzbergova motivacijska teorija je lahko tudi vprašljiva. Vprašati se je treba, ali sploh velja 
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za vse ljudi in ali sta ponujeni ti dve vrsti orodij za motiviranje zaposlenih enako učinkoviti 

ali so morda motivatorji učinkovitejši od higienikov. V praksi se je ta teorija pokazala za 

ustrezno pri tistih delavcih, ki imajo zadovoljene osnovne življenjske potrebe. Kljub vsem 

pomislekom ta teorija temelji na resničnem življenju in je zato lažje razumljiva. Prav zaradi 

tega je cenjena. Ujema se tudi z idejami Maslowa in McGregorja (Armstrong 1996, 305–306; 

Svetlik 1998; Tavčar 2006, 364). 

2.4 Upravljanje dejavnikov zadovoljstva zaposlenih  

Tako kot za druga opravila v podjetjih je zelo pomembno, da se zadovoljstvo zaposlenih 

upravlja (Zimet 2002, 49–55). Različni avtorji opisujejo upravljanje nekoliko različno (Zimet 

2002; Mihalič 2008). Razumejo ga kot: 

- planiranje, izvedbo, merjenje, ukrepi, lahko kot pripravljalna dela, sestavo vprašalnika, 

zbiranje odgovorov, analizo odgovorov, predstavitev rezultatov, načrtovanje akcij 

(Ovsenik 2007, 11), tudi kot odločitev o uvedbi, soglasje, izdelava načrta, usposabljanja; 

- merjenje stopnje zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih; 

- analizo stanja, izdelavo akcijskega načrta z izborom ukrepov; 

- uvajanje in izvajanje ukrepov za večje zadovoljstvo in pripadnost.  

Mihaličeva (2008, 12–13) spodbuja, da bi moralo imeti koncept upravljanja zadovoljstva 

zaposlenih vsako podjetje. Pri tem bi moral biti vključen vsak zaposleni. Zadovoljni zaposleni 

so v različnih javnostih dober »image« za podjetje. Pri upravljanju zadovoljstva se moramo 

zavedati dejstva, da zadovoljstvo zaposlenih ni nekaj samoumevnega, saj se tukaj srečujemo s 

pričakovanji tako s strani delodajalcev na eni strani kot pričakovanji zaposlenih, ki so 

običajno diametralna. Želja vodstva je nenehno povečevanje produktivnosti in strokovnosti, 

izvajalci pa pogosto niso navdušeni nad nenehnim povečevanjem produktivnosti. Želijo biti 

čimbolj samostojni z malo omejitev, kar je pogosto v nasprotju z razmišljanjem vodstva. Brez 

dobrega poznavanja interesov zaposlenih je težko učinkovito posegati v dvig zadovoljstva 

zaposlenih. Pri upravljanju zadovoljstva je treba poznati te diametralnosti in najti način, da 

zadostimo karseda v največji meri željam vseh.  

Aktivnosti upravljanja delimo na (Zimet 2002, 49): 

- načrtovanje aktivnosti na področju zadovoljstva zaposlenih, 

- izvajanje aktivnosti na področju zadovoljstva zaposlenih, 

- merjenje aktivnosti na področju zadovoljstva zaposlenih in 

- ukrepanje. 

Načrtovanje aktivnosti na področju zadovoljstva zaposlenih 

Načrtovanje je prva pomembna aktivnost v upravljanju zadovoljstva, kjer se natančno 

opredeli način izvedbe posameznih aktivnosti v zvezi z zadovoljstvom zaposlenih, tj. vse od 
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prve do končne faze. V prvi fazi je treba izvesti aktivnosti, kot so postavljanje terminskih 

rokov, določanje odgovornih oseb oz. sodelovanja ljudi, najti načine financiranja, sestavljanja 

vprašalnikov, zbiranja podatkov, ugotavljanje smiselnosti posameznih nalog, najti način za 

pridobitev soglasij zaposlenih, zbiranje idej itd. Če želimo dobiti kar najboljše ideje, je treba 

urediti tako horizontalno kot vertikalno sodelovanje na najbolj demokratičen način. V tej fazi 

se morajo aktivnosti formulirati čim podrobneje.  

Izvajanje aktivnosti na področju zadovoljstva zaposlenih 

Vse začrtane korake (tako terminske kot tehnične) v celotnem procesu na področju 

zadovoljstva zaposlenih iz faze načrtovanja je treba prenesti in izvesti v fazi izvajanja 

aktivnosti. Pri tem je treba spoštovati terminske roke in v delo vključiti odgovorne ljudi za vse 

posamezne aktivnosti.  

Merjenje aktivnosti na področju zadovoljstva zaposlenih  

Namen merjenja aktivnosti zadovoljstva zaposlenih je v tem, da podjetje ugotovi učinkovitost 

le-teh ter odkrije prednosti in slabosti (Potočnik 2000, 188–189; Mihalič 2008, 90). Smisel 

meritev in rezultatov meritev, ki jih podjetje pridobi, je v tem, da se na podlagi tega sprejmejo 

določeni ukrepi. Torej lahko načrtuje in oblikuje ukrepe za izboljšanje zadovoljstva v podjetju 

(Uršič 2009, 1). Poleg tega pa lahko načrtuje še ukrepe za organizacijski razvoj ter razvoj 

kakovosti aktivnosti na tem področju (Primc 2000, 15). Zaradi pomembnosti te faze v procesu 

upravljanja jo bomo podrobneje predstavili v naslednjem poglavju. 

Ukrepanje 

Kot končni rezultat dosedanjih faz je izvedba določenih ukrepov oz. akcij na področju 

aktivnosti za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih. To so lahko aktivnosti, kot so pogovori z 

zaposlenimi, dodatni oddelčni sestanki, uvajanje določenih ugodnosti za zaposlene ipd. 

(Zimet 2002; Mihalič 2008) ali pa tudi korekcije vprašalnikov, spremembe rokov anketiranja, 

povečanje ali zmanjšanje števila ljudi, ki so aktivno sodelovali v tovrstnih aktivnostih itd. 

Upravljanje zadovoljstva zaposlenih mora biti proces, ki ni nikoli zaključen, saj organizacija s 

tem zaposlenim sporoča, da ji ni vseeno za ljudi, ki so zaposleni v njeni organizaciji. 
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2.5 Merjenje zadovoljstva zaposlenih in evalvacija ukrepov za spodbujaje 

zadovoljstva ter umeščanje aktivnosti v standardizirani model za nadaljno 

uporabo 

Ker menimo, da so meritve tisti pomembni segment v procesu upravljanja zadovoljstva 

zaposlenih, smo jim zaradi lažjega razumevanja tematike posvetili v tem poglavju nekoliko 

več pozornosti. 

Če se v organizaciji ukvarjamo z zadovoljstvom, si ga ne moremo predstavljati brez merjenja 

le-tega. Nemec (2004) navaja v zvezi z merjenjem in vrednotenjem zadovoljstva znani rek: 

»Česar ne moremo meriti, tega ne moremo upravljati in voditi.« Filejeva (2002, 79) povzema 

Berlogarja (1999) in pravi, da je merjenje zbiranje in analiziranje podatkov o nekem 

dogajanju ter definiranje želenega stanja vrednot, ki so okvir za razlago zbranih podatkov. Po 

mnenju Altmana (2002, 1) je merjenje vitalna komponenta zaznav in občutkov zaposlenih. 

Govori nam, da pri merjenju ne gre samo za zbiranje podatkov, ampak tudi za uporabo le-teh, 

za iskanje možnosti za izboljšanje ter tudi ocenjevanje učinkovitosti že izvedenih sprememb. 

Merjenje nam torej prinaša zelo pomembne informacije, ki jih lahko uporabljamo pri vodenju 

in povečevanju uspešnosti podjetja. Podobno v zvezi s tem razmišlja Mihaličeva (2008, 90). 

Tudi Evans in Lindsay (1999, 317) navajata, da meritve omogočajo razumeti »glas 

zaposlenih«. Mihaličeva (2008, 90) vidi pomen merjenja zadovoljstva predvsem v funkciji 

zaposleni – delo – organizacija in k temu dodaja, da bo lahko le zadovoljen zaposleni 

prispeval k razvoju, napredku, rasti, uspešnosti ter učinkovitosti. Pri tem navaja, da bo 

zadovoljen zaposleni opravil svoje delo dobro, zelo zadovoljen pa bo pri delu dosegal odlične 

rezultate. Merjenje zadovoljstva je praksa uspešnih podjetij. Za merjenje se odločamo, ko 

želimo ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih na različnih področjih. Rezultati nam pokažejo, na 

katerih področjih moramo ukrepati (Klemenčič 2008, 10). Merjenje je namenjeno 

ugotavljanju elementov, ki pozitivno ali negativno vplivajo na delovno zadovoljstvo (Jerman 

2009, 20). Auerjeva (2009, 14) navaja Mraka (2009), ki poudarja, da je velik pomen prav v 

empiričnemu raziskovanju zadovoljstva zaposlenih, saj pravi, da se brez raziskav in merjenj 

lahko znajdemo v situaciji, ko ima podjetje lahko odličen sistem oziroma tako vsaj misli 

njegovo vodstvo, ki pa vendarle ne daje dovolj dobrih rezultatov na področju zadovoljstva 

zaposlenih. Urbančičeva (2002, 19) navaja Kavran-Vidmarjevo (1995), ki pravi, da lahko tista 

podjetja, ki poznajo mnenja in stališča strank ali zaposlenih, bolje zadovoljijo njihove 

potrebe.  

Makovec Brenčič idr. (2007, 4) navajajo, da ima spremljanje in merjenje zadovoljstva 

porabnikov dvojno vlogo: informativno in komunikacijsko. Primarni namen tovrstnih 

informacij je razumeti, v kakšni meri že zadovoljujemo želeno in kje se pojavljajo potrebe po 

izboljšavah. Tako kot z drugimi besedami govori Mihaličeva (2008, 90), da z informativno 

vlogo spoznamo prednosti in slabosti, torej kje so stvari dobre in kje se lahko še kaj izboljša, 

izvemo lahko tudi, kdo izmed neposrednih vodij vodi optimalno, kaj slabo vpliva na 
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zaposlene, kje so potrebne izboljšave, kakšno je splošno stanje v organizaciji. Altman (2002, 

1) nas opozarja, da morajo biti podjetja, ki se odločijo za merjenje zadovoljstva, pripravljena 

ne le na pozitivne, temveč tudi na negativne rezultate.  

Komunikacijska vloga merjenja zadovoljstva pa se kaže tudi kot signal, da se podjetje 

resnično zanima za počutje in zadovoljstvo zaposlenih, kar je pomembno tako za vodstvo kot 

za zaposlene (Perš 2015, 1). Podobno razmišlja tudi Mihaličeva (2008, 13), ko pravi, da se 

stopnja zadovoljstva poveča takoj, ko vodstvo napove, da se bo lotilo povečanja zadovoljstva, 

saj zaposleni tako vidijo, da je vodstvu mar, kako se le-ti počutijo.  

Tako kot ostali avtorji na področju raziskovanja zadovoljstva zaposlenih tudi Možina (2002)  

in Primc (2000, 15) menita, da je smisel meritev in rezultatov meritev v opravljenih 

raziskavah, ki jih podjetje pridobi, v tem, da se na podlagi tega sprejmejo določeni ukrepi. 

Brez tega se ne da uspešno obvladovati podjetja. Torej lahko načrtuje in oblikuje ukrepe za 

izboljšanje zadovoljstva v podjetju, poleg tega pa lahko še načrtuje ukrepe za organizacijski 

razvoj, razvoj kakovosti poslovanja in ne nazadnje tudi za razvoj posameznikov (Uršič 2009, 

1). Še tako kakovostno in podrobno spremljanje zadovoljstva je brez smisla, v kolikor 

pristane v predalu in ni uporabljano v procesih sistematičnega izboljševanja kakovosti storitev 

(Makovec Brenčič idr. 2007, 10). Če pa so bili določeni ukrepi že sprejeti, pa je namen 

merjenja, preučevanja oziroma raziskave o zadovoljstvu v tem, da podjetje ugotovi 

učinkovitost prejšnjih ukrepov in tudi odkrije prednosti in slabosti teh ukrepov (Potočnik 

2000, 188–189; Mihalič 2008, 90). Omeniti velja, da se po mnenju Mihaličeve (2008, 13) 

stopnja zadovoljstva še poveča, ko vodstvo začne v praksi izvajati ukrepe za večje 

zadovoljstvo pri delu. 

Ko smo se odločili za merjenje zadovoljstva zaposlenih, se moramo zavedati, da to terja 

stroške in čas. Auerjeva (2009, 14) omenja Šmida (2005), ki nam sporoča, da je ne glede na 

zgoraj navedeno dejstvo to potrebno, ker bi v nasprotnem pomanjkanje raziskav v večini 

primerov vodilo v slabe odločitve, ki so običajno še dražje od raziskav. Stroški neopravljanja 

raziskav vsebujejo stroške višje fluktuacije zaposlenih ali stroške ukrepov, ki jih zaposleni ne 

cenijo oziroma jih te metode in orodja ne zadovoljijo skladno z njihovimi pričakovanji. 

Če povzamemo navedbe iz priročnika Metodologija merjenja (Makovec Brenčič idr. 2007) je 

pri spremljanju zadovoljstva ključnega pomena, da k zbiranju in uporabi tovrstnih informacij 

pristopimo načrtno – z jasnim namenom in cilji. Pomembno načelo je tudi metodološka 

kakovost merjenja, ki edina zagotavlja objektivne in zanesljive rezultate. V splošnem mora 

metodološko korektno merjenje zadovoljstva zadostiti kriterijema veljavnosti in zanesljivosti. 

Veljavnost pomeni, da je to, kar merimo, res zadovoljstvo (ne pa denimo kakovost ali kaj 

drugega) in da je opredeljeno na način, kot ga doživljajo tisti, pri katerih merimo 

zadovoljstvo. Drug pomemben kriterij veljavnega merjenja predstavlja napovedna vrednost 

zadovoljstva. Veljavno je tisto merjenje, ki omogoča dobro razlago. To pomeni, da je 

dejansko povezano (korelira) s pričakovanimi posledicami. Zanesljivo pa je tisto merjenje, ki 
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ob večkratni ponovitvi ob enakih pogojih in pri istih deležnikih, daje enake rezultate. 

Izmerjene vrednosti torej ne smejo biti rezultat naključja, slučajnih ali subjektivnih vplivov 

(npr. anketarja) ali neustreznega raziskovanja. Prav tako mora biti veljavnost naših 

vprašalnikov empirično že preverjena. Korenova (1997, 19) poudarja, da mora imeti podjetje 

za uspešno ugotavljanje zadovoljstva reden sistem merjenj in poročanja rezultatov.  

V zvezi z merjenjem Nemec (2004, 5) navaja Jeraja (2001), ki podaja nekaj možnih smernic 

in korakov, ki jih moramo pri tem upoštevati. Temelji merjenja so določanje ciljev, 

definiranje procesov in oblikovanje meril in kazalcev za njihovo spremljanje. Pove, da 

moramo najprej določiti cilje, ki jih želimo doseči. Cilje spremljanja zadovoljstva je treba 

natančno opredeliti že pred merjenjem, če želimo, da bodo ti kar najbolj uporabni (Makovec 

Brenčič idr. 2007, 9), nato se osredotočimo na to, kaj bomo merili. Za vsak cilj oblikujemo 

merila in kazalce. Z definiranjem ciljev dosežemo to, da se lažje odločimo, kaj meriti. 

Odgovor na kakovostno vrednotenje, torej s čim in kako bomo merili, pa dobimo ob 

oblikovanju kazalnikov in določenih meril. Ko smo formalno opredelili merjenje (odgovorna 

oseba, frekvenca, postopki), pričnemo z izvedbo. Podatke analiziramo in na podlagi analiz 

ukrepamo ter sprejmemo ukrepe do uresničitve zastavljenih ciljev. Goriškova (2000) je 

opredelila metodologijo raziskovanja v tem vrstnem redu: oblikovanje mnenjske ankete, 

določitev ciljnih skupin, obdelava in prikaz rezultatov, primerjava med dvojicami ciljnih 

skupin ter določanje pozitivnih rezultatov ter možnosti izboljšav, izvedba usklajevanj 

različnih pogledov možnih ukrepov za izboljševanje zadovoljstva. Redno merjenje zagotavlja 

tudi referenčno točko za interpretacijo doseženih rezultatov (Makovec Brenčič idr. 2007, 9). 

Merjenje zadovoljstva zaposlenih lahko izvedemo na kvantitativen ali kvalitativen način. Bolj 

pogosto je kvantitativno merjenje z vprašalnikom. Špitalarjeva (2009, 17) omenja Stankoviča 

(2005), ki pravi, da se v kvalitativnih meritvah poslužujemo raznih intervjujev, diskusij ipd. 

Ker gre tukaj za osebni kontakt z zaposlenim, lahko s to metodo ugotovimo vzrok tako 

zadovoljstva kot nezadovoljstva. Ne smemo pa pozabiti še na kombinacijo obeh vrst meritev 

zadovoljstva zaposlenih, ki jo bomo v nadaljevanju uporabili v raziskavi tudi sami.  

Po Lipičniku (1998a, 202) je pomembno pri sestavljanju vprašalnika ugotoviti vse vsebinske 

vidike proučevanja. V vprašalniku so vprašanja namenjena kritičnim dimenzijam. Vprašanja 

morajo biti postavljena jasno in pregledno. Ta so lahko lahko nestrukturirana (odprta), 

strukturirana (zaprta) in polodprta. Če je vprašalnik poleg tega še primerne dolžine, podprt z 

ustreznimi pojasnili in lepo oblikovan, je enostaven za uporabo (Makovec Brenčič idr.2007, 

9). Filejeva (2002, 81) navaja Merkačevo in Možino (1998, 456), ki poudarjata, da je pri 

pripravi vprašalnikov pomembno, da je dovolj kratek za izpolnjevanje, nekje do 25 minut. 

Priporočata tudi, da so vprašanja formulirana in razporejena od preprostega k zapletenemu.  

Vprašalniki so lahko standardizirani, kar omogoča primerljivost rezultatov, ali pa so 

prilagojeni določenim posebnostim v organizaciji. Uporaba vprašalnikov je enostavna za 

analiziranje in interpretiranje rezultatov. Je relativno poceni metoda za ugotavljanje 

zadovoljstva zaposlenih pri delu (Skočir 2001, 1099). 
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Kostanjšek in Batagelj (2000) pravita, da se za ocenjevanje zadovoljstva lahko uporabljajo 

ocenjevalne lestvice z različno število stopenj. Ločimo dvostopenjske, štiristopenjske, 

petstopenjske, sedemstopenjske lestvice ipd. Vraneševič (2000,230) navaja, da zlatega 

pravila, katera lestvica je najprimernejša za posamezno merjenje, ni. Primeren izbor lestvice 

je pomemben za enostavno podajanje odgovorov, tudi stališč ali pa pri prezentaciji rezultatov. 

Avtorja Kostanjšek in Batagelj (2000) priporočata najmanj tri- in največ desetstopenjske 

lestvice. Mogoče je trditi, da so pet- in večstopenjske lestvice boljše za odkrivanje manjših 

razlik med odgovori, in obratno, lestvice z manj stopnjami se uporabljajo, ko se raziskujejo 

večje razlike. Ko govorimo o petih mestih na lestvici, govorimo o Likertovi skali, ki je 

nezvezna skala. Pristotnik (2004, 33) citira Kristanovo (1973, 70), ki pravi, da se lahko na 

osnovi te skale meri samo en objekt proučevanja. 

Kvantitativno spremljanje zadovoljstva ima tako prednosti kot slabosti. Tavčar (2004) šteje 

med prednosti predvsem enostavnost in hitrost izvedbe, manjše stroške izvedbe, primerljivost 

podatkov, enostavno analizo podatkov, zagotavljanje anonimnosti ipd. Kot slabosti naštevata 

predvsem omejenost izražanja lastnih mnenj, motivov, vzrokov nezadovoljstva ipd. Napake 

pri izpolnjevanju vprašalnikov so številne, med najpogostejše se štejejo neizpolnjeni in 

neiskreni odgovori. 

Da bi se izognili slabostim, ki jih imajo kvantitativne metode, lahko uporabljamo kvalitativno 

merjenje, ki poteka v obliki osebnih globinskih intervjujev ali diad (globinski intervju z 

dvema udeležencema naenkrat), lahko pa uporabimo metodo skupinskih diskusij. Te metode 

so lahko dolge, saj trajajo več ur. Kljub temu pa so lahko udeleženci na koncu zadovoljni, saj 

so imeli možnost izraziti svoja mnenja (Pavlin 2008, 8). Tako kot kvantitativne metode imajo 

tudi kvalitativne metode svoje slabosti. Te so izguba anonimnosti udeležencev, za izvedbo so 

potrebna specifična znanja, potrebnega je veliko časa, primerjave niso enostavne ipd. (Tavčar 

2004, 48–49). Da bi karseda zmanjšali vpliv slabosti obeh metod, se lahko uporabi njihova 

kombinacija. 

Ko se pridobijo podatki bodisi z vprašalniki ali intervjuji oziroma s kombinacijo obeh, jih je 

treba po določenih pravilih in merilih analizirati (tehnike bodo predstavljene kasneje). 

Kvalitetna analiza podatkov je bolj ali manj pomoč pri interpretaciji dobljenih rezultatov. 

Sledi predstavitev rezultatov in načrtovanje ter izvedba določenih ukrepov (Pavlin 2008, 8). 

Rezultati analize dajo informacijo, kje se je treba lotiti posameznih ukrepov, ki so pomembni 

za ohranitev ali dvig zadovoljstva zaposlenih z delom. Zavedati se je treba, da vsi ukrepi niso 

enako učinkoviti ali pa sploh niso učinkoviti. Zaradi tega se opravi evalvacija. Nato se vse to 

še standardizira v model za možnost nadaljnje uporabe.  
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3 PREDSTAVITEV PROUČEVANE ORGANIZACIJE 

V sklopu tega poglavja bo predstavljen Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, ki je 

organiziran kot neprofitna organizacija. Izpostavljene bodo ključne lastnosti proučevane 

organizacije, ki so pomembne iz vidika razumevanja/izvedbe konkretne raziskave. 

3.1 Opredelitev pojma neprofitna organizacija 

Pojem »neprofitna organizacija« bomo povzeli po Žnidaršič Krajnc (1996, 9–12). 

Vsaka organizacija opravlja svojo dejavnost z določenimi cilji in prav temeljni cilji 

poslovanja posamezne organizacije so tisto, kar omogoča razlikovanje organizacij. Tako jih 

delimo na podjetja, katerih temeljni cilj delovanja je profit, in na neprofitne organizacije, 

katerih cilj delovanja ni vedno ali izključno profitna dejavnost.  

Tako so npr. gledališča, muzeji, bolnišnice tiste organizacije, ki opravljajo določene naloge za 

splošno korist družbe. Temeljni cilj delovanja takšnih organizacij praviloma niso ekonomski 

rezultati, temveč izpolnjevanje nekega poslanstva. Ekonomski rezultati pomenijo taki 

organizaciji pravzaprav le omejitev za njeno dolgoročno uspešno delovanje. Neprofitne 

organizacije imajo drugačne temeljne cilje, kakšni pa so, je odvisno od same zvrsti neprofitne 

organizacije.  

Bistvo neprofitnih organizacij pa nikakor ni v tem, da ne bi smele ustvarjati dobička pri 

svojem delovanju oziroma poslovanju, ampak je njihovo bistvo v tem, da ga ne smejo 

izplačevati lastnikom ali svojim udeležencem. Zaradi nerazdeljevanja dobička lahko takšne 

organizacije pridobivajo vrsto davčnih ugodnosti. Deležne pa so lahko tudi drugih vrst 

podpor. 

Neprofitne organizacije praviloma ne delujejo na tržnih načelih. Takšne organizacije nastajajo 

ravno zato, ker tržni mehanizem ne zagotavlja določenih dobrin oziroma storitev na dovolj 

učinkovit način. V ZDA so omenjene organizacije pogosto financirane s strani velikih 

donatorjev. Slovenija takšnih donatorjev, kot so npr. Ford ali Kellog, nima, zato opravlja 

njihovo funkcijo država. Z njeno pomočjo takšne organizacije nadomeščajo funkcijo, ki jo v 

podjetniškem okolju opravlja tržni mehanizem. 

3.2 Predstavitev Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor 

Ustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Maribor kot pravne 

osebe je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada 

Republike Slovenije. Sedež zavoda je v Mariboru, svoje oddelke ima v Slovenski Bistrici, 

Celju, Ljubljani, Kopru, Novi Gorici. Zavod posluje v skladu z določili Zakona o 

zdravstvenem varstvu in Zakona o zdravstveni dejavnosti kot območni zavod na področju 
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socialnomedicinske, higienske, epidemiološke in zdravstvenoekološke dejavnosti, kot 

izvajalec nacionalnega programa preventivne medicine skupaj z drugimi območnimi zavodi in 

inštitutom za varstvo okolja ob zagotovljeni ustrezni laboratorijski podpori in zagotovljenih 

možnostih za terensko delo. Sodeluje z vrsto mednarodnih oragnizacij, z univerzami v 

Sloveniji in v tujini ter z drugimi strokovnimi institucijami (Zavod za zdravstveno varstvo 

Maribor 1996).  

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor izvaja naloge iz nacionalnega programa na področju 

preventivne medicine in varstva okolja ter z osnovno dejavnostjo združljive dopolnilne 

dejavnosti na lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem trgu (prav tam). 

V koordinaciji z Inštitutom za varstvo okolja opravlja naloge za potrebe Ministrstva za 

zdravstvo, medresorsko pa še za Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za znanost in 

tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano ter Ministrstvo za promet in zveze. Ob tem opravlja pogodbene naloge za Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije ter upravne in druge institucije v regiji. Sodeluje pri 

pripravi zakonov in podzakonskih predpisov, ki zadevajo resorna ministrstva, opravlja 

koordinacijo vseh preventivnih dejavnosti na primarni ravni (javni in zasebni sektor) v regiji, 

sodeluje pri načrtovanju zdravstvene politike in dejavnosti, svetuje upravnim in drugim 

organom za ohranjanje in izboljšanje zdravja ter okolja (delovno, lokalno, širše) ter se loteva 

interdisciplinarnega izvedeništva za potrebe sodnih in represivnih organov. 

Zaradi heterogenega značaja dejavnosti so v zavodu oblikovani centri kot organizacijske 

enote. V sestavu zavoda danes delujejo (Krampač 1999, 1–40): 

- Center za mikrobiologijo, 

- Center za epidemiologijo, 

- Center za higieno in zdravstveno ekologijo, 

- Center za dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo in dekontaminacijo, 

- Inštitut za varstvo okolja ter 

- Center za spremljanje zdravstvenega varstva prebivalstva in promocijo zdravja. 

Posamezne centre in njihovo dejavnost bomo opisali v nadaljevanju. 

Center za mikrobiologijo 

Center vrši bakteriološke, serološke in parazitološke preiskave vzorcev, kužnih in drugih 

materialov za bolnišnice, zdravstvene domove in druge ustanove v mariborski, ptujski in 

koroški regiji. Delujejo na področju kurative in preventive, saj odkrivajo povzročitelje 

nalezljivih in drugih bolezni. V okviru sanitarne mikrobiologije vršijo preiskave pitnih, 

površinskih ter odpadnih vod, živil rastlinskega izvora ter predmetov splošne rabe. 
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Center za epidemiologijo 

Center je nosilec preventivnega medicinskega delovanja pri nalezljivih bolezni v mariborski 

regiji, opravlja preprečevanje, obvladovanje in zatiranje nalezljivih bolezni, cepljenje, 

koordinacijo in nadzor nad cepljenji, svetovanje pred potovanji v tujino ter 

znanstvenoraziskovalno, pedagoško in zdravstvenovzgojno delo. 

Center za higieno in zdravstveno ekologijo 

Področje higiene in zdravstvene ekologije je izjemno široko in raznoliko. Temeljne aktivnosti 

dejavnosti so usmerjene v ugotavljanja higienske ustreznosti raznih prehranskih obratov 

proizvodnje in poslovanja z živili s predlaganjem ustreznih higienskih ukrepov in 

svetovanjem za zdravstveno varno prehrano; zdravstveni nadzor preskrbe prebivalstva z 

zdravo pitno vodo, s sistematičnim vzorčenjem pitne vode pri vodnih virih in omrežju ter 

spremljanje gibanj mikrobioloških in kemijskih parametrov, ki bi lahko kvarno vplivali na 

zdravje uporabnikov, zdravstveni nadzor nad kvaliteto rekreacijskih in kopalnih voda, 

ocenjevanje zdravstvenih rizikov vplivov na okolje pri raznih posegih v prostor in gradnji 

različnih objektov. Posebno pozornost posvečamo izobraževanju poklicnih skupin, predvsem 

zaposlenim v obratih javne prehrane, komunalnih in drugih dejavnostih, katerih storitve so 

namenjene zadovoljevanju splošnih potreb prebivalstva. 

Center za dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo in dekontaminacijo 

Da bi preprečili nalezljive bolezni in škodo, ki jo povzročijo mikroorganizmi, insekti in 

glodalci, na centru za DDDD opravljajo dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo. Z 

dezinsekcijo uničujejo insekte, tako zdravstvene in gospodarske škodljivce kot tudi moteče 

insekte, ki ogrožajo ljudi in domače živali ter uničujejo uskladiščene proizvode rastlinskega 

in živalskega izvora. Deratizacijo opravljajo proti glodalcem (mišim in podganam) v 

stanovanjskih objektih, kanalizacijskih omrežjih na deponijah, v trgovskih in gostinskih 

lokalih, šolah, vrtcih, bolnišnicah, proizvodnih in skladiščnih prostorih, plovilih. 

Inštitut za varstvo okolja 

Se ukvarja z analizo živil in pitne vode ter razmer na delovnih mestih, vedno bolj se 

uveljavlja varstvo okolja. Sestavljen je iz oddelka tehnologije okolja, oddelka za fizikalne 

meritve, oddelka za vode, prehrano in predmete splošne rabe, oddelka za analizno kemijo. 

Delo v inštitutu je tesno povezano s sodobno opremo. Inštitut je za meritve na terenu in 

analize v labotratorijih najsodobnejše in najbolje opremljena institucija v Sloveniji. Delo 

povezuje informacijski sistem, ki je prav tako sestavljen iz najsodobnejše opreme, jedro pa je 

z lastnimi izkušnjami razvit informacijski sistem. Vrhunec je inštitut dosegel prav v letu 
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1999, ko je za določevanje sledov organskih snovi, kot so na primer dioksini, dobil 

visokokočljivostni masni spektometer. 

Center za spremljanje zdravstvenega varstva prebivalstva in promocijo zdravja 

Center združuje oddelek za socialno medicino, ki opravlja zdravstveno statistiko, zdravstveno 

analitiko, epidemiologijo nalezljivih bolezni in vzgojo za zdravje. Oddelek izvaja nacionalni 

program evidentiranja zdravstvenih statističnih podatkov prebivalstva mariborske regije ter 

spremlja podatke, povezane z organizacijo javne in zasebne zdravstvene dejavnosti. Je tudi 

sedež območnih koordinacij zdravstvenega varstva v regiji. Enota za zdravstveno vzgojo 

prevzema koordinacijo med drugimi centri zavoda in zdravstvenimi zavodi v regiji pri 

izvajanju celostne vzgoje za zdravje. Oddelek za projektno dejavnost se loteva aktivnosti, 

povezanih z zdravstveno socialnimi projekti.  

Iz tega opisa je razvidno, da se zavod ukvarja s številnimi dejavnostmi na področju zdravstva.  
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4 PODROBNEJŠA PREDSTAVITEV METODOLOGIJE V RAZISKAVI 

4.1 Namen in cilji raziskave 

Glavni namen raziskave je bil pripraviti model za spremljanje zadovoljstva zaposlenih ter 

prikazati primer uporabe modela pri raziskavi merjenja učinkovitosti ukrepov za spodbujanje 

zadovoljstva zaposlenih v proučevani organizaciji. Obenem je bil namen prikazati 

najprimernejša orodja, s katerimi bi lahko management vplival na izboljšanje zadovoljstva 

zaposlenih na delovnem mestu v proučevani organizaciji.  

Za izvedbo empiričnega dela smo potrebovali interdisciplinarna znanja s področja 

matematičnega modeliranja, znanja s področja kompleksnih sistemov, znanja s področja 

managementa ter subjektivnega odziva zaposlenih. Ker smo cilje predstavili že na začetku 

naloge, jih v tem poglavju ne bomo ponovno navajali.  

4.2 Oblikovanje modela za merjenje učinkovitosti ukrepov za izboljševanje 

zadovoljstva zaposlenih  

Slika 1 prikazuje sestavo Modela za spremljanje zadovoljstva in merjenje učinkovitosti 

ukrepov za spodbujanje zadovoljstva. 

 

Slika 1: Model za spremljanje zadovoljstva in merjenje učinkovitosti ukrepov za 
spodbujanje zadovoljstva 
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4.2.1 Faza priprave/evalvacije modela  

Pri oblikovanju modela je bilo treba ločiti fazo priprave/evalvacije modela od njegove 

vsakokratne uporabe. Model se pripravi in evalvira le enkrat, potem pa mora biti čim manj 

sprememb, tako da je v raziskavah omogočena primerljivost podatkov na dolgi rok. V sklop 

»Priprava modela« v fazi 1 je vključena: 

Izbira metode zbiranja podatkov 

V danem primeru smo kot najprimernejšo metodo zbiranja podatkov predlagali anketo, ki se 

od leta 2000 v ta namen dejansko tudi že uporablja, in sicer v obliki pisnega vprašalnika. 

Pokorny idr. (2010) pojasnjujejo, da lahko z anketo pridemo do podatkov o stališčih in 

mnenjih vprašancev. Z anketo pridemo do podatkov, ki so nam drugače nedostopni, prav tako 

lahko dobimo podatke o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. V obzir pa moramo vzeti to, da 

je anketo težko prilagoditi vsem anketirancem, da nekateri zaradi družbenih norm ne upajo ali 

nočejo izraziti svojega pravega mnenja. 

Po sklepu skupine SVK se je tudi v obeh proučevanih obdobjih, ki sta predmet dane 

raziskave, uporabila metoda anketiranja v obliki pisnega vprašalnika, ki je podrobneje 

predstavljen v nadaljevanju. Anketiranje se je po predhodni pripravi anketirancev v izvedbi 

predstavnikov skupine SVK in zagotovilu po anonimnosti, izvedlo po centrih zavoda. 

Prednost takšnega načina je bila izražena predvsem v ekonomičnosti časa. Ključno slabost pa 

smo videli predvsem v tem, da bi lahko prihajalo do skupinskega odgovarjanja na vprašanja 

ali pa bi lahko prisotnost vodij centrov vplivala na odgovore anketirancev, saj bi bil lahko 

med anketiranci prisoten strah pred tem, da bodo njihovi odgovori razkriti in s tem 

razvrednotena njihova anonimnost. Zaposlenim je bilo treba omogočiti, da so lahko izpolnili 

ankete tudi doma ali v drugih prostorih zavoda. Izpolnjeni vprašalniki so se lahko vrgli v 

zapečateno skrinjico ali pa so se najkasneje v roku 10 dni po pošti poslali v tajništvo 

direktorata. Zapečatene skrinjice so se prenesle v tajništvo direktorata, kjer so jih odprli 

določeni člani skupine SVK. Anketne vprašalnike so omenjeni člani prešteli, sortirali po 

centrih in predali analitiku v analizo. Pred izvedbo analize je analitik pregledal pravilnost 

izpolnjenih vprašalnikov in izločil vse nepravilno izpolnjene. 

V kvalitativnem delu raziskave smo se odločili, da uporabimo metodo polstrukturiranega 

intervjuja, za katerega je značilno, da ne uporabimo do potankosti v naprej pripravljenega 

vprašalnika, tako da smo s tem omogočili, da lahko udeleženci pri posameznih vprašanjih 

prosto pripovedujejo (Bregar 2010, 44).  
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Priprava anketnega vprašalnika 

Pri anketnih raziskavah je ključnega pomena priprava kakovostnega anketna vprašalnika. 

Cerar in Konavec (2010, 9) navajata Nadragovo (2002), ki pravi, da je vprašalnik merski 

instrument, ki je največkrat uporabljeno orodje za zbiranje družboslovnih podatkov. 

Omogoča, da v kratkem času izberemo veliko količino podatkov. V anketnih raziskavah je 

najpogosteje uporabljen standardiziran anketni vprašalnik, ki je za vse anketirance enak. 

Vprašalnik je kakovosten, če je stopnja njegovega razumevanja visoka in hkrati vprašanja 

dobro merijo na želene teoretične koncepte, to pomeni, da je treba premišljeno oblikovati 

vsebino vprašanj in jo ustrezno besedno oblikovati, da dobimo čim bolj veljavne odgovore.  

Raziskave zadovoljstva zaposlenih so se v ZZV Maribor izvajale že od leta 2000. Te 

raziskave so bile opravljene s standardiziranimi vprašalniki, ki so se zaradi neustrezno 

zastavljenega koncepta in tudi slabega vsebinskega razumevanja izkazali kot pomanjkljivi. 

Zaradi omenjene slabosti je bilo na podlagi rezultatov težko diagnosticirati ključno 

problematiko. Posledično je bilo zelo težko načrtovati učinkovite ukrepe. 

V smislu preseganja slabosti preliminarnih raziskav zadovoljstva zaposlenih je skupina za 

vodenje kakovosti (SVK) izrazila potrebo za pripravo učinkovitejšega modela spremljanja 

zadovoljstva in za evalvacijo učinkovitosti ukrepov, ki spodbujajo zadovoljstvo. Z omenjeno 

nalogo se je bilo treba lotiti priprave anketnega vprašalnika.  

V Sloveniji je bilo narejenih že kar nekaj raziskav na temo zadovoljstva. Kot zelo uspešno so 

bile ocenjene »Svetlikove« raziskave zadovoljstva zaposlenih v industrijskih organizacijah po 

Sloveniji (Svetlik 2002, 177–182). Prav zaradi tega smo želeli v fazi priprave kakovostnega 

vprašalnika povzeti strukturo vprašalnika po šestih skupinah dejavnikov, ki najpogosteje 

vplivajo na zadovoljstvo in zavzetost posameznikov z delom, s katerim se raziskuje 

zadovoljstvo.  

Ker je bil vprašalnik v osnovi narejen za potrebe raziskovanja na področju predelovalnih 

dejavnosti, nam je bil pri pripravi in preoblikovanju vprašalnika izziv ugotoviti, ali je mogoče 

oblikovati učinkovit, kakovosten ter uporaben vprašalnik kot element modela za spremljanje 

zadovoljstva in merjenje učinkovitosti ukrepov za spodbujanje zadovoljstva tudi v 

zdravstvenih organizacijah in ne zgolj v organizacijah na področju predelovalnih dejavnosti. 

Zdravstvene organizacije imajo v primerjavi z organizacijami na področju predelovalnih 

dejavnosti svoje posebnosti. Kot so avtorji že navajali (Švigelj 2005; Zupančič 2001; 

Trstenjak 2007), so zdravstveni delavci zadovoljni s svojim delom in čutijo pripadnost svoji 

organizaciji. Za zdravstvene delavce so najpomembnejši dejavniki zadovoljstva na delovnem 

mestu: medsebojni odnosi, varnost zaposlitve, pomoč drugim, uresničevanje svojih 

sposobnosti, samostojnost pri delu ter pripadnost delovni skupini.  
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Zavod za zdravstveno varstvo je zdravstvena delovna organizacija, ki si del prihodkov 

pridobiva direktno iz proračuna RS, večji del pa na trgu z raznimi zdravstveno preventivnimi 

ali zdravstveno podpornimi storitvami. Omenjena organizacija je specifična tako med ostalimi 

zdravstvenimi organizacijami v slovenskem prostoru, kot tudi med vsemi ostalimi delovnimi 

organizacijami v Republiki Sloveniji, že zaradi same narave dela in tudi zaradi pridobivanja 

prihodkov. Tukaj je bilo veliko zaposlenih z visoko izobrazbo in imajo drugačne življenjske 

vrednote ter motive kot v proizvodnih podjetjih, kar je bilo treba upoštevati že pri sami 

pripravi anketnega vprašalnika.  

Osrednji element modela je predstavljal ustrezno zastavljen anketni vprašalnik, ki je 

omogočal podrobno identifikacijo dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. Glede na uspešnost že 

izvedenih raziskav zadovoljstva zaposlenih v industrijskih organizacijah v Sloveniji, in sicer 

po strukturi šestih skupin dejavnikov, ki najpogosteje vplivajo na zadovoljstvo in zavzetost 

posameznikov z delom, smo predlagali izhajanje iz strukture vprašalnika po Svetliku (1998), 

ki pa ga je bilo treba prilagoditi posebnostim dotične organizacije. Predlagali smo, da se v 

vprašalniku nastavijo vprašanja zaprtega tipa, kar nam je omogočilo natančno kasnejšo 

obdelavo. Prav tako smo predlagali lestvico ocen odgovorov od 1 do 5 (Auer 2009, 55). 

Predlagana je bila navedena struktura prilagojenega vprašalnika za potrebe Zavoda za 

zdravstveno varstvo Maribor: 

- vsebina dela (zanimivost dela, strokovno napredovanje, uporaba znanja); 

- samostojnost pri delu (razporejanje delovnega časa, vključenost v odločanje); 

- nagrajevanje in ugodnosti;  

- vodenje in organizacija dela (izrekanje priznanj in pohval, usmerjenost vodij k ljudem);  

- odnosi pri delu (dobro delovno vzdušje, skupinski duh, skupno razreševanje sporov) in  

- delovni pogoji (majhen telesni napor, majhna verjetnost poškodb).  

V fazi razvijanja vprašalnika je bila koristna tudi uporaba faktorske analize, ki je omogočila 

analizo povezanosti med večjim številom vprašanj in identifikacijo njihovih skupnih 

razsežnosti. Izbrani parametri faktorskega modela (komunalitete, faktorske uteži) so 

omogočili skupini SVK in ostalim strokovnim sodelavcem ustrezno 

preoblikovanje/prilagajanje anketnega vprašalnika iz vidika vsebine vprašanj, njihove 

medsebojne usklajenosti ter nenazadnje iz samega števila vprašanj. Vprašanja so morala 

namreč biti jasna in razumljiva. Prav tako se je bilo treba izogniti preobsežnim vprašalnikom, 

ki bi lahko zahtevali veliko časa za izpolnjevanje. 

Pri odločitvi o izbiri vprašanj nam je bila v pomoč tudi kvalitativna analiza. Pridobljeni 

rezultati iz polstrukturiranega intervjuja z zaposlenimi iz vsakega centra proučevane 

organizacije so nam služili kot dodaten kriterij v fazi priprave osnutka vprašalnika.  
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Zbiranje podatkov in metode njihove analize 

Pokorny idr. (2010) navajajo, da je metoda premišljen in ustaljen način opravljanja neke 

dejavnosti. Z metodo natančno opredelimo, kako, po kakšnem zaporedju in s kakšnimi 

sredstvi bomo raziskovali postavljen raziskovalni problem. 

- Oblikovanje seznama anketirancev  

Pri statističnem proučevanju množičnega pojava je treba najprej opredeliti statistično 

populacijo (Košmelj 2007, 10). Če okoliščine dopuščajo, priporočamo vključitev vseh 

zaposlenih v organizaciji, v nasprotnem primeru pa predlagamo enostavno slučajnostno 

vzorčenje. Ker smo v raziskavo želeli vključiti čimveč zaposlenih, smo predlagali, da se 

anketni vprašalniki posreduje vsem zaposlenim po centrih ZZV Maribor, tudi tistim, ki so 

zaradi kakršnega koli razloga upravičeno odsotni z delovnega mesta. V Zavodu za 

zdravstveno varstvo Maribor se z anketiranjem za potrebe merjenja in spremljanja 

zadovoljstva zaposlenih ukvarjajo že od leta 2000.  

Zaradi zahteve modela po terminskih opredelitvah, skupine SVK in zahteve vodstva, smo 

predlagali, da bi izvajali anketiranje v prvi polovici decembra tekočega leta. Tako smo v 

omenjenem terminu leta »N« zaposlenim razdelili anketne vprašalnike ločeno po centrih. 

V modelu smo predlagali vsakoletno anketiranje po enakih kriterijih, s čimer se omogoči 

primerjavo med leti.  

- Priprava predlogov metod analize podatkov 

V modelu smo opredelili še metode analize podatkov, pri čemer smo bili pozorni na vrste 

obravnavanih podatkov oziroma njihove lastnosti.  

Ker imamo v modelu tako številske kot opisne (nominalne, ordinalne) podatke, smo v 

kvantitativnem delu raziskave za opisovanje ključnih značilnosti statistične množice 

uporabili parametrično statistiko. Z opisnimi podatki smo v deležih prikazali strukturo 

zaposlenih v vzorcu, z ordinalnimi tudi stopnjo izobrazbe, da bi lahko ugotovili 

specifičnosti glede na posamezne razrede opisnih podatkov. 

V anketah smo odgovore ocenjevali z Likertovo lestvico, s čimer smo želeli doseči 

klasifikacijo vrstnega reda. Pri opisovanju značilnosti zbranih vrednosti številskih 

podatkov smo predlagali izračun povprečnih stopenj, kjer so srednje vrednosti prikazane s 

povprečjem oz. aritmetično sredino. Bastičeva (2006, 7) navaja, da je aritmetična sredina 

najpomembnejša srednja vrednost, ki se računa iz vseh zbranih podatkov za 

spremenljivko. Izračunali smo še standardni odklon, s katerim smo želeli ugotoviti, pri 

katerih vprašanjih so si zaposleni precej enotni in pri katerih prihaja do velikih razlik. Za 

potrditev temeljne teze in izpeljavo pomembnejših sklepov smo v modelu predlagali 

uporabo nekaterih znanih analitičnih metod: diskriminantno analizo, faktorsko analizo ter 

v kvalitativnem delu metodo analizo vsebine. 
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Predlagali smo, da bomo na začetku kvalitativnega dela raziskave gradivo uredili in 

dodelili intervjujem šifro, s katero smo želeli izgubiti imensko identiteto intervjuvanca. 

Nato smo izvedli analizo s pomočjo utemeljevalne teorije, ki jo Urbanc (2008, v Bregar 

2010, 48) imenuje tudi utemeljevalna metoda, saj predpisuje vrsto nujnih postopkov dela. 

Mesec (1998, 33, v Bregar 2010, 48) pa jo imenuje tudi induktivna teorija, ker temelji na 

zbranem in analiziranem empiričnem gradivu. Pri analizi vsebine smo pri analizi podatkov 

uporabili postopek odprtega kodiranja, ki vsebuje po Mescu (1998, 104) oblikovanje 

pojmov, združevanje sorodnih pojmov v podkategorije in kategorije ter analizo značilnosti 

pojmov (v nadaljevanju smo podrobneje opisali proces analize). 

Sklop »Pilotna evalvacija modela« 

Če želimo preveriti kvaliteto pripravljenega modela, ga je treba evalvirati. Majnikova (2007, 

48) citira Kumpovo (2000), ki navaja, da je evalvacija opredeljena kot ocenjevanje 

učinkovitosti načrta, programov oz. opazovanih enot. Glavni razlog za njeno uporabo je v 

zagotavljanju povratnih informacij o uspešnosti in kakovosti oblikovanega programa oz. 

modela, ugotavljanja primernosti uporabljenih metod, o možnosti izboljšav identificiranih 

pomanjkljivosti v modelu ipd. Proces evalvacije smo v našem primeru pričeli z identifikacijo 

manjše skupine, ki bi bila najprimernejša in zainteresirana za pilotno evalvacijo zastavljenega 

modela. V procesu identifikacije smo predlagali, da se v proces pilotne evalvacije vključijo 

člani skupine SVK, predstavnik zaposlenih in vodstva, saj je bila navedena skupina 

pripravljena sodelovati v samem procesu preliminarnega vrednotenja uspešnosti zastavljenega 

modela. Po časovni in krajevni opredelitvi pričetka pilotne evalvacije smo pričeli z 

anketiranjem manjše skupine. Pri tem se je izvedla simulacija procesa vzorčenja anketirancev. 

Merili smo čas izpolnjevanja anket in poskušali identificirati morebitne motilne faktorje v 

času anketiranja v kvantitativnem delu raziskave. Da bi ugotovili primernost oz. ustreznost 

zastavljenega modela, je analitik analiziral izpolnjene vprašalnike. Vse udeležene pilotne 

evalvacije smo naknadno povabili na intervju, kjer smo dobili informacije na zastavljena 

vprašanja o primernosti strukture vprašalnika, razumljivosti vprašanj, primernosti časa 

izpolnjevanja, samega procesa zbiranja vprašalnikov ipd. V postopku je bila upoštevana 

triangulacija, saj se je intervju izvedel tako z skupino SVK, vodstvom zavoda in posameznimi 

zaposlenimi iz vsakega centra. V tem delu raziskave bi lahko kot omejitev navedli to, da pri 

skupini SVK in vodstvu ni bilo dovoljeno snemati intervjuja, tako da smo lahko uporabili le 

zabeležke. Po izvedenih intervjujih skupine pilotne študije in končani analizi podatkov, 

dobljenih iz anketnih vprašalnikov, smo pilotne rezultate predstavili tako skupini SVK kot 

tudi najvišjemu vodstvu. Sledila je kritična razprava in sprejem sklepa o primernosti 

zastavljenega modela za merjenje učinkovitosti ukrepov za izboljševanje zadovoljstva 

zaposlenih.  
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4.2.2 Pripravljen model za periodično uporabo 

Izvedba ankete 

V modelu smo predlagali izvajanje anketiranja (metoda anketiranja v obliki pisnih 

vprašalnikov z vprašanji zaprtega tipa) in izbor enot po enakih kriterijih, kar bi naj omogočilo 

primerjavo med leti. Pred pričetkom anketiranja je treba anketirance pripraviti in jim 

zagotoviti anonimnost. Vsako leto oz. na dve leti bi v prvi polovici decembra tekočega leta 

zaposlenim razdelili anketne vprašalnike ločeno po centrih. Ker želimo v vzorec kvantitativne 

raziskave vključiti čimveč zaposlenih, smo predlagali, da se anketni vprašalniki posredujejo 

tudi tistim, ki so upravičeno odsotni z dela. 

Zaradi razloga, da bi izključili morebitni vpliv nadrejenih na odgovore anketirancev pri 

izpolnjevanju vprašalnikov, smo vse vodje zaprosili, da v času izpolnjevanja anketnih 

vprašalnikov niso prisotni v prostorih, kjer se izvaja anketiranje. 

Vsem zaposlenim smo omogočili, da so lahko izpolnili ankete tudi doma ali v drugih 

prostorih zavoda. Prav tako so lahko izpolnjene vprašalnike oddali v zapečateno skrinjico ali 

najkasneje v roku 10 dni po pošti poslali v tajništvo direktorata. Zapečatene skrinjice so se 

prenesle v tajništvo direktorata, kjer so jih odprli člani skupine SVK. Anketni vprašalniki so 

se nato prešteli, sortirali po centrih in predali analitiku v analizo. Pred izvedbo analize se je 

pregledala še pravilnost izpolnjenih vprašalnikov, da so se izločili vsi, ki so bili nepravilno 

izpolnjeni.  

Analiza kvantitativnih podatkov ter izvedba polstrukturiranega intervjuja z analizo 

kvalitativnih podatkov 

- Analiza kvantitativnih podatkov 

Po sklepu skupine strokovnjakov SVK so vodje tajništva centrov izpolnjene anketne 

vprašalnike prinesli v zaprtih kuvertah z žigom na enoto zdravstvene statistike, kjer je za 

to usposobljena strokovna oseba analizirala podatke. Podatke iz vprašalnikov smo 

analizirali v skladu s statističnimi metodami, ki smo jih potrdili v fazi zasnove 

metodologije v modelu.  

Osnovne lastnosti obravnavanih enot smo predstavili s pomočjo izbranih opisnih statistik, 

in sicer struktur, izbranih mer srednjih vrednosti ter variabilnosti. 

- Izvedba polstrukturiranega intervjuja ter kvalitativna analiza podatkov 

Da bi se izognili slabostim, ki jih imajo kvantitativne metode, smo se v tem koraku lotili 

še raziskave s kvalitativno analizo. Ta nam je bila v pomoč pri odločitvah pri pripravi 

ukrepov za izboljšanje zadovoljstva. S kvalitativno raziskavo, pri kateri uporabimo 



41 

metodo analize vsebine, smo dobili dragocene informacije in poglobljen vpogled v 

problematiko zadovoljstva zaposlenih. V polstrukturiranem intervjuju so imeli zaposleni 

možnost izraziti svoja mnenja še z izrečenimi besedami in ne samo z oceno v anketnih 

vprašalnikih. 

V vsakem centru smo najprej določili termin začetka izvedbe kvalitativne analize. Na 

podlagi lastne privolitve smo iz vsakega centra izbrali enega kandidata. Pri intervjuju z 

zaposlenimi smo uporabili zvočni snemalnik in nato napravili transkript zvočnih zapisov. 

Pridobljene zapise intervjuja smo natančno prebrali in nato gradivo pripravili za kodiranje. 

Pri analizi vsebine smo uporabili postopek odprtega kodiranja. Vsak dogodek, misel, fraza 

v posameznem intervjuju mora dobiti svojo kodo s pojmom, ki najbolje označuje 

posamezno enoto (Bregar 2010, 51). Nato smo izvedli analizo s pomočjo utemeljevalne 

teorije. Sorodne pojme smo združevali v podkategorije in kategorije ter analizirali 

značilnosti pojmov.  

Analiza podatkov v letu »N+1« nam je hkrati predstavljala evalvacijo učinkovitosti 

zastavljenih ukrepov za spodbujanje zadovoljstva zaposlenih iz predhodnega leta. V tem 

koraku modela je bila evalvacija izvedena na podlagi podatkov, pridobljenih iz vzorca 

anketiranih – zaposlenih v omenjenem zavodu, in sicer dejavnikov zadovoljstva ter 

ukrepov managementa, ki so bili v organizacijo vpeljani z namenom spodbujanja 

zadovoljstva zaposlenih. 

Določanje oz. priprava ukrepov 

Na podlagi rezultatov analiz v letu »N« smo v SVK pričeli s predlogi ukrepov za spodbujanje 

zadovoljstva. V tem letu smo vrednosti podatkov postavili kot referenčno vrednost za 

interpretacijo doseženih rezultatov v letu »N+1« in kasneje. Redno merjenje nam zagotavlja 

izhodišče za pripravo ter izboljšavo predlogov možnih ukrepov vse do točke uresničitve 

zastavljenih ciljev.  

Izvedba ukrepov 

Ukrepi so bili sprejeti z namenom izboljšanja stanja na posameznih področjih v skladu s 

strukturo vprašalnika. Ko se je izvedlo prvo merjenje in se je naredil posnetek stanja, so se po 

posameznih sklopih izvedli predlagani ukrepi s strani skupine SVK in vodstva Zavoda za 

zdravstveno varstvo Maribor. Ukrepi so morali biti konkretizirani po sklopih in se nanašati na 

vsebino trditve, ki je bila ocenjena v območju, da je treba ukrepati. Po izvedeni raziskavi v 

naslednjem raziskovalnem obdobju in izmerjenih rezultatih pred in po ukrepih je bilo treba 

preučiti še, kateri ukrepi so oz. niso imeli predvidenega učinka. V modelu mora biti razvidna 

odgovornost za ukrepe po posameznih centrih in terminski plan izvedbe. Samo preverjanje 

učinkov ukrepov predstavlja obenem izhodišče za preverjanje veljavnosti 6 uvodoma 
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opredeljenih hipotez, pri čemer se vsaka od njih nanaša na enega od dejavnikov zadovoljstva, 

izbranih po Ivanu Svetliku (2002).  

- Hipoteza 1: Dejavnik Vsebina dela – ukrepi managementa pozitivno vplivajo na stopnjo 

zadovoljstva.  

- Hipoteza 2: Dejavnik Samostojnost pri delu – ukrepi managementa pozitivno vplivajo na 

stopnjo zadovoljstva.  

- Hipoteza 3:  Dejavnik Nagrajevanje in ugodnosti – ukrepi managementa pozitivno 

vplivajo na stopnjo zadovoljstva.  

- Hipoteza 4: Dejavnik Vodenje in organizacija – ukrepi managementa pozitivno vplivajo 

na stopnjo zadovoljstva. 

- Hipoteza 5: Dejavnik Odnosi s sodelavci pri delu – ukrepi managementa pozitivno 

vplivajo na stopnjo zadovoljstva. 

- Hipoteza 6: Dejavnik Delovni pogoji – ukrepi managementa pozitivno vplivajo na stopnjo 

zadovoljstva. 



43 

5 UPORABLJENI POSTOPKI IN REZULTATI RAZISKAVE 

5.1 Postopki in rezultati pri pripravi anketnega vprašalnika 

V letu »N« smo prvič uporabili vprašalnik, oblikovan po t. i. »Svetlikovi« strukturi (Svetlik 

2002). Vprašalnik pokriva vse teoretične vidike magistrskega dela. Sestavljen je iz 44 trditev 

v šestih smiselnih sklopih glede na dejavnike zadovoljstva z delom. Trditve so postavljene 

tako, da jih je mogoče ocenjevati z lestvico od 1–5. Ocena 1 je pri tem pomenila, da trditev ne 

drži in 5, da povsem drži. Izjema je bilo eno vprašanje iz 4. in tri vprašanja iz 6. sklopa, kjer 

se je odgovarjalo z da ali z ne. Prav tako je bilo ob koncu anketnega vprašalnika postavljeno 

še vprašanje odprtega tipa, ob katerem so lahko zaposleni podali mnenje o tem, kaj bi se po 

njihovem moralo spremeniti za boljše počutje v službi. Z obstoječim razširjenim 

vprašalnikom se je želelo odpraviti pomanjkljivosti preteklih meritev.  

Vprašalnik se je strukturno in vsebinsko poglobljeno obravnaval tako v okviru strokovne 

komisije SVK, vodstva zavoda kot tudi v okviru posameznih zaposlenih po centrih ZZV 

Maribor.  

Faktorska analiza je bila uporabljena z vidika testiranja anketnega vprašalnika. Želeli smo 

preveriti, ali se faktorji pokrivajo z vsebino oz. v vprašalniku prvotno razčlenjenimi področji. 

Prav tako smo želeli preveriti, ali je treba ohraniti vsa vprašanja oz. ali je prisotna določena 

stopnja redundance in lahko vprašalnik skrajšamo.  

Tako smo v prvem poskusu v faktorski model vključili vsa vprašanja iz že predstavljenih 6 

sklopov merjenja zadovoljstva z delom. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mera ustreznosti vzorca 

je presegla prag 0,5, Bartletov test sferičnosti (hi-kvadrat = 8177,206; stopnje prostosti = 946; 

p < 0,001) pokaže, da osnovna korelacijska matrika ni enaka matriki enote, kar pomeni, da so 

spremenljivke med seboj povezane, kar načeloma nakazuje prisotnost faktorjev v ozadnju 

(preglednica 1). 

Na podlagi vrednosti KMO kazalnika oziroma izida Bartlettovega preskusa sferičnosti lahko 

sklepamo, da so podatki primerni za vključitev v faktorsko analizo. 

Preglednica 1: KMO in Bartlettov preskus (prvi poskus) 

KMO in Bartlettov Test 

Kaiser-Meyer-Olkin mera ustreznosti vzorca 0,907 

Bartlettov test sferičnosti hi-kvadrat 8177,206 

stopnje prostosti 946 

P  < 0,001 
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Na podlagi ocen komunalitet, prikazanih v preglednici 2, je razvidno, da je delež 

variabilnosti, pojasnjene z vplivom skupnih faktorjev, pri večini spremenljivk zadovoljiv 

(običajno je spodnja meja vrednost 0,5).  

Preglednica 2: Komunalitete (prvi poskus) 

 Osnova 
Ekstrak-

cija 

S svojim delom sem zadovoljen. 0,552 0,523 

Količina in obseg dela, ki ga opravljam, sta zame primerna. 0,477 0,448 

Po končanem delu se redko počutim utrujeno in napeto. 0,346 0,353* 

Pri delu lahko izrazim svoje sposobnosti in znanje. 0,395 0,377* 

S svojim strokovnim razvojem (usposabljanje, izobraževanje) v ZZV MB sem 
zadovoljen. 

0,574 0,611 

Pri svojem delu sem dovolj samostojen. 0,363 0,341* 

Pri reševanju morebitnih težav na centru sem dovolj vključen. 0,584 0,614 

V okviru delovnega časa si lahko naloge razporejam sam. 0,478 0,430 

Po plačni prevedbi sem zadovoljen s svojo plačo. 0,751 0,819 

Višina plače, ki jo dobim, je primerna vloženi učinkovitosti in prispevku k 
uspešnosti zavoda. 

0,766 0,802 

Sistem delitve uspešnosti se mi zdi pravičen. 0,564 0,515 

Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega dela daje predpostavljeni 
največji poudarek pri oceni moje delovne uspešnosti. 

0,531 0,513 

Višina uspešnosti je v okviru realne možnosti primerna vloženemu trudu za 
opravljeno delo. 

0,654 0,729 

Ocenjujem, da je stopnja varnosti in zanesljivosti moje zaposlitve visoka. 0,362 0,329* 

Z ugodnostmi ZZV MB na področju letovanja, strokovnih ekskurzij, družabnih 
srečanj … sem zadovoljen. 

0,403 0,444 

S prehrano na ZZV MB sem zadovoljen. 0,343 0,307* 

Delo v centru je dobro organizirano. 0,649 0,619 

Ocenjujem, da je sodelovanje z vodjo oddelka dobro. 0,649 0,677 

Ocenjujem, da je sodelovanje s predstojnikom dobro. 0,620 0,592 

Neposredno nadrejeni ima dostojen in pošten odnos do mene. 0,575 0,544 

Kadar prihaja do težav na mojem delovnem mestu, mi kateri od mojih 
predpostavljenih vedno priskoči na pomoč, me motivira in vzpodbuja. 

0,668 0,692 

V primeru dobro opravljenega dela ali morebitnih zaslug me vodja ali 
predstojnik javno pohvali. 

0,687 0,625 

Z načinom vodenja nadrejenih sem zadovoljen. 0,771 0,758 

Pri svojem delu s strani katerega od predpostavljenih nisem šikaniran. 0,585 0,547 

Informiranost na centru je dobra. 0,670 0,720 

S strani predstojnika oz. vodje sem pravočasno informiran o vsem, kar 
potrebujem za opravljanje svojega dela. 

0,663 0,667 

Komunikacija z nadrejenimi je sproščena in učinkovita. 0,312 0,217* 

Komunikacija med sodelavci na centru je dobra. 0,648 0,651 

Komuniciranje med centri se je v primerjavi s prejšnjim letom izboljšalo. 0,493 0,427 

Se nadaljuje 
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Preglednica 2 – nadaljevanje 

 Osnova 
Ekstrak-

cija 

Intranetno stran uporabljam. 0,327 0,217* 

S politiko kakovosti ZZV MB sem seznanjen. 0,363 0,400 

Seznanjen sem z letnimi cilji ZZV MB. 0,800 0,786 

Z vizijo zavoda sem seznanjen. 0,803 0,895 

S sodelavci se dobro razumem. 0,717 0,728 

Sodelavci so mi pripravljeni pomagati, ko potrebujem pomoč. 0,768 0,796 

Sodelavci so mi pripravljeni posredovati svoje znanje in izkušnje. 0,720 0,746 

Med sodelavci ni medsebojnih konfliktov. 0,457 0,434 

V centru je dobro delovno vzdušje. 0,680 0,693 

Pri delu me sodelavci ne motijo s svojimi zasebnimi pogovori. 0,226 0,152* 

S svojim delovnim prostorom sem zadovoljen. 0,463 0,525 

Za delo imam primerne delovne pripomočke. 0,473 0,571 

Za varstvo pri delu je dobro poskrbljeno. 0,446 0,470 

Z uvedbo standardov kakovosti (ISO 9001, ISO/IEC 17025) se je izboljšala 
kakovost dela. 

0,426 0,390* 

Z delovnim časom sem zadovoljen. 0,353 0,330* 

Metoda ekstrakcije: metoda glavnih osi (angl. Principal Axis Factoring). 

Iz nabora vprašanj v preglednici 2 smo izločili tista, ki niso dosegla praga (označena z 

zvezdico). Ponovno smo testirali ustreznost izvedbe faktorske analize. KMO mera ustreznosti 

vzorca se je še nekoliko povečala, Bartletov test sferičnosti (hi-kvadrat = 7381,285; stopnje 

prostosti = 465; p < 0,001) prav tako pokaže, da osnovna korelacijska matrika ni enaka 

matriki enote, kar potrjuje pravilnost odločitve o izločitvi manj primernih indikatorjev 

(preglednica 3). 

Preglednica 3: KMO in Bartlett preskus (drugi poskus) 

KMO in Bartlettov Test 

Kaiser-Meyer-Olkin mera ustreznosti vzorca 0,921 

Bartlettov test sferičnosti 7381,285 8177,206 

465 946 

P  < 0,001 

 

Upoštevaje kriterij lastnih vrednosti (angl. eigenvalue), ki naj bi presegale vrednost 1, smo se 

odločili za model s štirimi skupnimi faktorji. Obenem smo si do jasnejše faktorske strukture 

pomagali s poševno rotacijo s Kaiserjevo normalizacijo. Končni model torej vsebuje štiri 

relevantne faktorje, s katerimi je mogoče pojasniti 52 % celotne variance.  
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Preglednica 4: Postopek generiranja faktorjev 

Faktor 
Osnovna lastna vrednost Ekstrahirana vsota kvadratov uteži 

Rotacija vsote 

kvadratov 

Skupaj % variance Vsota % Skupaj % variance Vsota % Skupaj 

1 11,989 38,675 38,675 11,538 37,220 37,220 9,730 

2 2,587 8,344 47,018 2,133 6,880 44,100 6,047 

3 1,890 6,097 53,116 1,468 4,736 48,835 6,925 
4 1,634 5,271 58,386 1,101 3,550 52,386 4,352 

5 1,253 4,043 62,430     

6 1,137 3,667 66,097     
7 1,094 3,529 69,626     

8 0,843 2,719 72,345     

9 0,760 2,453 74,798     

10 0,673 2,172 76,970     
11 0,652 2,104 79,074     

12 0,584 1,883 80,958     

13 0,562 1,814 82,771     
14 0,520 1,679 84,450     

15 0,492 1,588 86,038     

16 0,442 1,425 87,464     

17 0,413 1,333 88,797     
18 0,395 1,273 90,070     

19 0,353 1,140 91,210     

20 0,337 1,089 92,298     
21 0,320 1,033 93,332     

22 0,297 0,958 94,290     

23 0,277 0,893 95,183     
24 0,254 0,820 96,003     

25 0,250 0,806 96,809     

26 0,229 0,739 97,548     

27 0,185 0,595 98,143     
28 0,173 0,558 98,701     

29 0,157 0,506 99,207     

30 0,135 0,436 99,644     
31 0,110 0,356 100,000     

Metoda ekstrakcije: metoda glavnih osi (angl. Principal Axis Factoring). 

Preglednica 5: Generirani faktorji z utežmi 

 
Faktor 

1 2 3 4 

Z načinom vodenja nadrejenih sem zadovoljen. 0,834 0,076 –0,001 0,001 

Kadar prihaja do težav, mi vodja vedno priskoči na pomoč, me 
motivira in vzpodbuja. 

0,772 –0,157 0,043 0,116 

V primeru dobro opravljenega dela ali morebitnih zaslug me 

vodja javno pohvali. 

0,756 0,013 0,040 –0,013 

Ocenjujem, da je sodelovanje z vodjo oddelka dobro. 0,724 –0,178 0,067 0,137 

S strani predstojnika oz. vodje sem pravočasno informiran  0,720 0,067 0,024 –0,003 

Ocenjujem, da je sodelovanje s predstojnikom dobro. 0,719 –0,001 –0,020 0,071 

Neposredno nadrejeni ima dostojen in pošten odnos do mene. 0,644 –0,009 –0,004 0,121 
Informiranost na centru je dobra. 0,616 0,237 0,112 –0,208 

Delo v centru je dobro organizirano. 0,575 0,169 0,177 –0,079 

Se nadaljuje 
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Preglednica 5 – nadaljevanje 

 
Faktor 

1 2 3 4 

Pri svojem delu s strani katerega od predpostavljenih nisem 

šikaniran. 
0,562 –0,040 0,142 0,127 

Pri reševanju morebitnih težav na centru sem dovolj vključen. 0,439 0,278 0,085 0,087 

S svojim strokovnim razvojem (usposabljanje, izobraževanje) v 
ZZV MB sem zadovoljen. 

0,299 0,155 0,183 0,252 

Višina uspešnosti, ki jo prejemam, je v okviru realne možnosti.  0,141 0,682 –0,007 –0,034 

Sistem delitve uspešnosti se mi zdi pravičen. 0,069 0,657 –0,014 –0,092 
Seznanjen sem z letnimi cilji ZZV MB. –0,143 0,638 0,175 0,107 

Z vizijo zavoda sem seznanjen. –0,115 0,632 0,147 0,057 

Višina plače je primerna vloženi učinkovitosti in prispevku k 
uspešnosti zavoda. 

0,075 0,631 –0,212 0,368 

Po plačni prevedbi sem zadovoljen s svojo plačo. 0,039 0,569 –0,171 0,383 

Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega dela daje 

predpostavljeni največji poudarek pri oceni moje delovne 
uspešnosti. 

0,394 0,477 –0,045 –0,093 

Komuniciranje med centri se je v primerjavi s prejšnjim letom 
izboljšalo. 

0,146 0,431 0,199 –0,060 

Sodelavci so mi pripravljeni pomagati, ko potrebujem pomoč. 0,006 –0,038 0,853 0,072 

Sodelavci so mi pripravljeni posredovati svoje znanje in izkušnje. 0,006 –0,049 0,802 0,100 

S sodelavci se dobro razumem. 0,048 0,045 0,752 0,104 

Med sodelavci ni medsebojnih konfliktov. 0,058 0,013 0,586 0,022 
V centru je dobro delovno vzdušje. 0,283 0,227 0,483 –0,015 

Komunikacija med sodelavci na centru je dobra. 0,321 0,190 0,463 –0,081 

Za delo imam primerne delovne pripomočke. –0,055 0,056 0,165 0,562 
S svojim delovnim prostorom sem zadovoljen. 0,116 –0,047 0,123 0,526 

V okviru delovnega časa si lahko naloge razporejam sam. 0,268 0,068 0,017 0,466 

S svojim delom sem zadovoljen. 0,115 0,074 0,199 0,434 
Količina in obseg dela, ki ga opravljam, sta zame primerna. 0,175 0,099 0,024 0,402 

Metoda ekstrakcije: metoda glavnih osi. Rotacija: poševna rotacija s Kaiserjevo normalizacijo. 

Na podlagi rezultatov faktorske analize smo v našem primeru identificirali le štiri faktorje, kar 

sicer ni povsem skladno z izvorno Svetlikovo teorijo. Rezultati so pokazali, da znotraj 

izvornih šestih sklopov namreč obstaja nekaj redunadance, ki bi jo bilo v bodoče morda 

zaradi večje uporabnosti vprašalnika koristno upoštevati. Sicer lahko zaključimo, da se je 

Svetlikova struktura vprašalnika pokazala kot dobra, saj nismo naleteli na resnejša odstopanja 

od izvorne strukture, zato smo se odločili, da uporabimo izvorni vprašalnik (šest sklopov) 

predvsem zaradi lažje primerljivosti naših rezultatov z obstoječo literaturo. 

5.2 Praktična ponazoritev uporabe modela z metodami in rezultati  

V nadaljevanju je ponazorjeno, kako smo na podlagi predlaganih metod analizirali konkretne 

rezultate raziskave. Kot primer smo navedli konkretne vrednosti. Poudariti bi želeli, da so 

prikazani postopki ter dobljeni rezultati v osnovi namenjeni ponazoritvi uporabe modela. 

Raziskava je tako le praktični prikaz oz. zgled, kako naj se uporaba razvitega modela vpelje v 

redno prakso spremljanja zadovoljstva zaposlenih. Skladno z namenom same raziskave smo 
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namreč želeli preizkusiti uporabnost razvitega modela v omenjeni zdravstveni organizaciji, ki 

je specifična zaradi same narave dela in tudi zaradi pridobivanja prihodkov, tako med ostalimi 

zdravstvenimi organizacijami v slovenskem prostoru, kot tudi med vsemi ostalimi delovnimi 

organizacijami v Republiki Sloveniji.  

5.2.1 Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih in analiza ugotovljenega stanja 

Uporabo ankete, ki izhaja iz razvitega modela, smo ponazorili s konkretno izvebo anketiranja 

zaposlenih v dveh zaporednih letih, to je letu »N« in »N+1«. Ob tem velja izpostaviti, da je 

bila naša anketa, ki smo jo izvedli v letu »N« z namenom analize zadovoljstva zaposlenih v 

ZZV Maribor, nekoliko obsežnejša v premerjavi z dotedanjo prakso v proučevani 

organizaciji. Glede na to, da je bila stopnja zadovoljstva v preteklih obdobjih pod pričakovano 

vrednostjo, smo namreč želeli natančneje raziskati razloge zanjo. Novo razvita anketa je 

zajemala vprašanja, razdeljena v 6 sklopov, kot smo podrobno že predstavili v poglavju 

»Faza priprave/evalvacije modela« pod točko »Priprava anketnega vprašalnika«.  

V ta namen smo v prvi polovici decembra leta »N« razdelili 256 vprašalnikov vsem 

zaposlenim, in sicer ločeno po centrih. Odziv anketirancev je bil 87 %. V letu »N+1« smo se 

lotili analize zadovoljstva zaposlenih po enakih kriterijih kot leto poprej. Vsem zaposlenim 

smo razdelili 246 vprašalnikov. Odziv anketirancev v »N+1« je bil 84 %, podobno kot leto 

poprej. V preteklih letih je znašal odziv zaposlenih 67 %. Sodelujočim je bila zagotovljena 

anonimnost. 

Predstavitev lastnosti vzorca 

V preglednici 6 je prikazana izobrazbena struktura anketiranih zaposlenih. Iz rezultatov je 

razvidno, da je na podlagi hi kvadrat preskusa mogoče sklepati, da ni bilo pomembnih razlik v 

izobrazbeni strukturi med obema letoma (p = 0,332). Lahko torej sklenemo, da sta vzorca po 

izobrazbeni strukturi primerljiva. 

Preglednica 6: Število (struktura) anketiranih po stopnji izobrazbe 

Stopnja izobrazbe 

Leto anketiranja 

N N+1 
Število % Število % 

Osnovna, poklicna 15 7,7 9 4,7 

Srednja, višja 97 49,7 107 55,4 
Visoka, spec., mag., dr. 83 42,6 77 39,9 

Skupaj 195 100,0 193 100,0 

Hi-kvadrat (stopnja pomembnosti) 2,205 (0,332) 

 

V obeh poskusih anketiranja je na anketni vprašalnik odgovorilo najmanj zaposlenih iz Centra 

za epidemiologijo, kar je posledica tudi sicer majhnega števila zaposlenih v tem centru, sledili 
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so zaposleni iz Centra za higieno in zdravstveno ekologijo, Centra za raziskovanje 

zdravstvenega varstva prebivalstva, Skupne in strokovne službe, Centra za dezinfekcijo, 

dezinsekcijo in deratizacijo (preglednica 7). 

Preglednica 7: Število anketiranih zaposlenih po centrih zavoda 

Centri zavoda 
Leto anketiranja 

N N+1 

Število % Število % 

ce 7 3,3 6 2,9 

chze 12 5,7 12 5,8 
cmb 54 25,5 53 25,7 

czvp 13 6,1 13 6,3 

ddd 20 9,4 29 14,1 
ddda 3 1,4 0 0,0 

dddb 6 2,8 0 0,0 

ivo 75 35,4 68 33,0 
sss 22 10,4 25 12,1 

Skupaj 212 100,0 206 100,0 

Hi-kvadrat (stopnja pomembnosti) 
118,202 

(< 0,001) 

Legenda: 

Ce – Center za epidemiologijo, 

Chze – Center za higieno in zdravstveno ekologijo, 

Cmb – Center za mikrobiologijo, 
Czvp – Center za spremljanje zdravstvenega varstva prebivalstva in promocije zdravja, 

DDD – Center za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Maribor, 

DDDa – Center za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Slovenska Bistrica, 
DDDb – Center za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Koper, 

Ivo – Inštitut za varstvo okolja, 

Sss – Skupne strokovne službe. 

Pri slednjih je iz preglednice razvidno, da smo center v obdobju »N« razdelili na tri enote, od 

teh sta dve dislocirani (ddda in dddb), kar se v naslednjem poročevalskem obdobju ni zgodilo, 

saj so nam zaradi bojazni po izgubi anonimnosti odposlali izpolnjene anketne vprašalnike 

zgolj v okviru enega centra. Nekaj manj kot 26 % je bilo izpolnjenih s strani Centra za 

mikrobiologijo. Največji delež anketiranih pa predstavljajo zaposleni iz Inštituta za varstvo 

okolja.  

Ponazoritev praktične uporabe modela z rezultati analize odgovorov po sklopih in letih 

V nadaljevanju smo prikazali rezultate, kot že rečeno, predvsem kot zgled uporabe modela. 

Poleg smo podali tudi navodila za razumevanje pomena dobljenih rezultatov.  

Najprej smo ocenili povprečne stopnje strinjanja po posameznih trditvah. Nato smo le-te med 

leti primerjali s pomočjo preskusa razlike med aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca. 

Ker je bil zaradi zagotavljanja anonimnosti avtor izpolnjevanja vprašalnika neznan, preskusa 

dvojic ni bilo mogoče uporabiti.  
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V primeru, da se razlika izkaže kot statistično nepomembna, pomeni, da do spremembe med 

letoma ni prišlo. V primeru, da je bil sprejet določen ukrep, bi tak rezultat nakazoval, da ukrep 

ni (ali pa še ni) obrodil sadov. V primeru statistično pomembnih razlik pa je treba biti 

pozoren, ali gre za izboljšanje ali poslabšanje.  

Prvi sklop smo poimenovali: Zadovoljstvo s samim delom (vsebina). V tem sklopu smo 

izvedli preizkus petih trditev. 

Prvi sklop: Zadovoljstvo s samim delom 

V sklopu analize zadovoljstva s samim delom smo med obema letoma primerjali odgovore oz. 

povprečne stopnje strinjanja na naslednje trditve (preglednica 8): 

- Trditev 1: S svojim delom sem zadovoljen. 

- Trditev 2: Količina in obseg dela, ki ga opravljam, sta zame primerna. 

- Trditev 3: Po končanem delu se redko počutim utrujeno in napeto.  

- Trditev 4: Pri delu lahko izrazim svoje sposobnosti in znanje. 

- Trditev 5: S svojim strokovnim razvojem (usposabljanje, izobraževanje) v ZZV MB sem 

zadovoljen. 

Preglednica 8: Zadovoljstvo s samim delom glede na leto anketiranja (preskus razlike 

med aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca) 

 Leto anketiranja t-preskus 

 
N  

(n = 215) 

N+1  

(n = 206) 
t-stat. 

stopnja 

pomembnosti 

S svojim delom sem zadovoljen. 3,96 3,99 –0,310 0,756 
Količina in obseg dela, ki ga opravljam, sta zame 
primerna. 

3,54 3,66 –1,136 0,257 

Po končanem delu se redko počutim utrujeno in 
napeto. 

2,55 3,52 –9,310 < 0,001 

Pri delu lahko izrazim svoje sposobnosti in znanje. 3,23 3,80 –5,544 < 0,001 

S svojim strokovnim razvojem (usposabljanje, 

izobraževanje) v ZZV MB sem zadovoljen. 
3,10 3,78 –5,861 < 0,001 

 

Trditev 1: V letu »N« je povprečna stopnja strinjanja s trditvijo znašala 3,96.  

Skupina SVK in vodstvo ZZV Mb se v zvezi s to oceno nista odločila za sprejem kakršnega 

koli ukrepa. Ocena je služila le kot splošen indikator. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 

je v letu »N+1« znašala 3,99, vendar sprememba med letoma ni bila statistično pomembna 

(stopnja pomembnosti = 0,756). 

Trditev 2: Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo za ZZV MB v letu »N« je znašala 3,54.  

Tudi glede količine in obsega dela se po prvi meritvi zadovoljstva niso sprejeli nobeni ukrepi, 

saj je komisija na podlagi povprečne vrednosti ocenila, da lahko govorimo, da sta količina in 
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obseg dela dokaj ustrezna za zaposlene. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo ZZV MB v 

letu »N+1« je znašala 3,66. Sprememba med letoma ni bila statistično pomembna (p = 0,257). 

Trditev 3: Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo v letu »N« je znašala 2,55 in je v prvem 

sklopu najnižja. S tem so zaposleni jasno sporočili, da je za njih samo delo na ZZV Mb zelo 

stresno in obremenjujoče. Sporočilo je komisija SVK zelo jasno razumela in pričela z 

iskanjem najprimernejših ukrepov. Komisija je sklicala sestanek z najvišjim vodstvom in 

predstojniki centrov, kjer so se predlagale in sprejele smernice za vse centre zavoda. 

Tako so se sprejeli naslednji ukrepi: 

- Ne izvajati previsokega pritiska na zaposlene. 

- Biti previdni pri zahtevah po povečevanju količine in kvalitete dela. 

- Nameniti prostor v organizaciji, ki bo namenjen počitku, vendar ta ukrep ni bil realiziran, 

kljub temu da se je predstavil vsem zaposlenim. 

- Poskrbeti, da bodo vsi zaposleni popolnoma izrabili svoj letni dopust. 

- Občasno uporabljati razgibalne vaje za vse tiste, ki pri delu sedijo. Tako se je pričela 

izvajati smejalna joga, joga, nordijska hoja in športne aktivnosti v najeti športni dvorani, 

prav tako je bilo podano navodilo, naj zaposleni vstanejo in pretegnejo noge na 45 minut 

sedenja. 

- Vsaj nekajkrat na mesec si naj nadrejeni vzamejo čas za sproščen pogovor z zaposlenimi. 

Tako so začeli vodje neposredno pred pričetkom z delom v večini centrov z jutranjimi 

nekajminutnimi neformalnimi pogovori. 

- Vsem, ki opravljajo stoječe delo, omogočiti sedeče počitke. 

- Ob večjih dosežkih pričeti prirejati manjšo pogostitev ali slovesnost, kar se je uveljavilo le 

v redkih centrih. 

V letu »N+1« se je povprečna stopnja strinjanja s trditvijo povišala na 3,52. S t-preskusom 

razlike med aritmetičnima sredinama za neodvisne vzorce smo potrdili, da je v letu »N+1« v 

primerjavi z letom »N« prišlo do statistično pomembnih sprememb (stopnja pomembnosti 

< 0,001). Zaposleni so zaradi naporov vodstva in skupine SVK začutili skrb za zaposlene. 

Ponujene so bile aktivnosti, s katerimi zaposlenim zmanjšujemo stres na delovnem mestu. Na 

prikazani način je torej smiselno poudariti pomen navedenih aktivnosti, ki so povzročile 

spremembo v želeni smeri. 

Trditev 4: Ugotovili smo, da so zaposleni v letu »N« v povezavi s trditvijo, ali lahko pri 

svojem delu izrazijo svoje sposobnosti in znanje, izrazili povprečno stopnjo strinjanja s 

trditvijo v višini 3,23. Kljub temu, da je bila ocena višja od 3, se je skupina SVK odločila, da 

poskusi z ukrepi v naslednjem obdobju povprečno stopnjo strinjanja s trditvijo še povišati. 

Tako so bili sprejeti sklepi, da se vodja oz. predstojnik centra vsaj enkrat letno individualno 

pogovori z vsakim zaposlenim. Vsak zaposleni je imel možnost izraziti mnenje o tem, ali 
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imajo zaposleni dejansko dovolj možnosti izraziti pri svojem delu svoje sposobnosti in 

znanje. Predstojniki so dolžni v največji meri oz. v skladu z možnostmi upoštevati morebitne 

pripombe vsakega zaposlenega. Vsak zaposleni se je imel možnost v zvezi s tem vprašanjem 

obrniti tudi na skupino SVK. 

Glede na povprečno oceno stopnje strinjanja s trditvijo (3,80) v letu »N+1« smo lahko videli, 

da so zaposleni kot posledico izvedenih ukrepov začutili, da se lahko nekoliko lažje izražajo 

pri svojem delu, kar odraža, da so tudi te aktivnosti privedle do želenega povišanja 

zadovoljstva. Tudi pri tej trditvi smo s t-testom za neodvisne vzorce potrdili, da je v letu 

»N+1« v primerjavi z letom »N« prišlo do statistično pomembnih sprememb (p < 0,001). 

Trditev 5: Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo v letu »N« v ZZV Mb je bila 3,10.  

Zaposleni so bolj zadovoljni, če poskrbimo, da bodo imeli vsi enake možnosti razvoja. To 

pomeni, da moramo zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje vseh 

zaposlenih pod enakimi pogoji. V posameznih centrih so se zaposleni pritoževali, da imajo 

možnost izobraževanj univerzitetno izobraženi ali le nekateri poklici. Tako smo sprejeli 

ukrepe v smislu omogočanja izobraževanja za vse zaposlene v prostorih velike predavalnice 

zavoda. Prav tako smo predlagali karierne razgovore v obliki letnega razgovora z vodjami. 1-

krat letno vodja oddelka pošlje vsakemu zaposlenemu plan izobraževanj za naslednje leto.  

Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo v ZZV Mb je bila v letu »N+1« 3,78. Zaposleni so 

začutili, da je bilo vodstvo pripravljeno zmanjševati neenakosti tudi na tem področju, kar se je 

odrazilo v povečanju zadovoljstva. Rezultat preskusa razlike med aritmetičnima sredinama za 

neodvisne vzorce je tako potrdil statistično pomembne spremembe zadovoljstva (stopnja 

pomembnosti < 0,001) v letu »N+1« v primerjavi z letom »N«. 

Drugi sklop: Samostojnost pri delu 

V tem sklopu smo preskušali spremembe pri naslednjih treh trditvah (preglednica 9): 

- Pri svojem delu sem dovolj samostojen. 

- Pri reševanju morebitnih težav na centru sem dovolj vključen. 

- V okviru delovnega časa si lahko naloge razporejam sam. 

Preglednica 9: Samostojnost pri delu glede na leto anketiranja (preskus razlike med 

aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca) 

 Leto anketiranja t-preskus 

 
N  

(n = 215) 
N+1  

(n = 206) 
t-stat. 

Stopnja 
pomembnosti 

Pri svojem delu sem dovolj samostojen. 4,27 4,36 –1,064 0,288 

Pri reševanju morebitnih težav na centru sem 
dovolj vključen. 

2,96 3,12 –1,250 0,212 

V okviru delovnega časa si lahko naloge 
razporejam sam. 

3,62 4,02 –3,605 < 0,001 
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Trditev 6: Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo v letu »N« je bila 4,27.  

Ker je bila ocena visoka, je skupina SVK menila, da so zaposleni v ZZV Mb v povprečju 

dovolj samostojni pri opravljanju svojih nalog. Zaradi tega se v zvezi s to trditvijo v dogovoru 

z vodstvom niso sprejeli ukrepi za morebiten dvig ocene. Povprečna ocena v letu »N+1« je 

bila 4,36. Sprememba med letoma ni bila statistično pomembna (stopnja pomembnosti 

= 0,288). 

Trditev 7: Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo je bila 2,96.  

Opazili smo, da so zaposleni precej nizko ocenili zadovoljstvo z vključenostjo pri reševanju 

oddelčnih težav. Pri tem je treba povedati, da pomeni možnost sodelovanja zaposlenih pri 

reševanju oddelčne problematike priložnost in odgovornost. Vsako vključenost pri 

razreševanju problematike bodo zaposleni sprejeli kot svoj doprinos v centru. Z 

vključevanjem jim jasno sporočamo, da so nam njihova mnenja in stališča pomembna, kar 

posledično povečuje občutek zadovoljstva in pripadnosti.  

Prav zaradi tega se je skupina SVK odločila sprejeti ukrep seznanitev vodij in predstojnika, 

kako zelo je pomembna vključenost vseh zaposlenih pri določenih odločitvah. Tako je bila 

predstojnikom in vodjem zadana naloga, da v centru v skladu z možnostmi poskusijo najti 

način, da bodo zaposleni večkrat vključeni pri reševanju morebitne problematike v centru.  

Rezultat preizkusa razlike med aritmetičnima sredinama kaže, da sprejeti ukrep ni pripomogel 

k izboljšanju stanja na področju zadovoljstva z možnostmi vključenosti zaposlenih pri 

reševanju morebitnih težav v centru.  

Trditev 8: Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo v letu »N« je znašala 3,62.  

Kljub temu, da ocena ni bila kritična, se je skupina SVK odločila, da sprejme ukrep. Tako se 

je sklical sestanek s predstojniki centrov, kjer se jim je dalo navodila, da dajo nekoliko več 

možnosti, kjer to dopušča delovni proces, da si zaposleni v okviru delovnega časa sami 

razporejajo naloge oz. del nalog. 

Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo »N+1« se je povišala na 4,02. Pri tem pa je prišlo do 

statistično pomembnih sprememb (stopnja pomembnosti < 0,001), kar nakazuje, da je ukrep 

pripomogel k povečanju možnosti razporejanja svojih nalog ali dela pri zaposlenih. 

Tretji sklop: Nagrajevanje in ugodnosti 

V tretjem sklopu smo analizirali naslednjih osem trditev (preglednica 10): 

- Po plačni prevedbi sem zadovoljen s svojo plačo. 

- Višina plače, ki jo dobim, je primerna vloženi učinkovitosti in prispevku k uspešnosti 

zavoda. 
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- Sistem delitve uspešnosti se mi zdi pravičen. 

- Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega dela daje predpostavljeni največji 

poudarek pri oceni moje delovne uspešnosti. 

- Višina uspešnosti, ki jo prejemam, je v okviru realne možnosti primerna vloženemu trudu 

za opravljeno delo. 

- Ocenjujem, da je stopnja varnosti in zanesljivosti moje zaposlitve visoka. 

- Z ugodnostmi ZZV MB na področju letovanja, strokovnih ekskurzij, družabnih srečanj … 

sem zadovoljen. 

- S prehrano na ZZV MB sem zadovoljen. 

Preglednica 10: Nagrajevanje in ugodnosti glede na leto anketiranja (preskus razlike 

med aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca) 

 Leto anketiranja t-preskus 

 
N  

(n = 215) 
N+1  

(n = 206) 
t-stat. 

Stopnja 
pomembnosti 

Po plačni prevedbi sem zadovoljen s svojo plačo. 2,98 2,82 1,300 0,194 

Višina plače, ki jo dobim, je primerna vloženi 
učinkovitosti in prispevku k uspešnosti zavoda. 

2,66 2,59 0,598 0,550 

Sistem delitve uspešnosti se mi zdi pravičen. 2,13 2,14 –0,135 0,893 

Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega dela 

daje predpostavljeni največji poudarek pri oceni 
moje delovne uspešnosti. 

2,64 2,81 –1,222 0,223 

Višina uspešnosti, ki jo prejemam, je v okviru 
realne možnosti primerna vloženemu trudu za 
opravljeno delo. 

2,17 2,09 0,601 0,548 

Ocenjujem, da je stopnja varnosti in zanesljivosti 

moje zaposlitve visoka. 

3,54 3,43 1,074 0,284 

Z ugodnostmi ZZV MB na področju letovanja, 
strokovnih ekskurzij, družabnih srečanj … sem 
zadovoljen. 

3,73 3,83 –0,936 0,350 

S prehrano na ZZV MB sem zadovoljen. 3,69 4,03 –2,869 0,004 

 

Trditev 9: Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo o zadovoljstvu z osebnim dohodkom v letu 

»N« je znašala 2,98.  

V okviru te trditve ni bil sprejet noben ukep, saj smo merili zadovoljstvo s plačo po plačni 

prevedbi. Plačna prevedba je bila izpeljana v skladu z zakonskimi predpisi in vodstvo ZZV 

Mb ni imelo vpliva na to. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo v letu »N+1« je znašala 

2,82. V povprečju je torej večina zaposlenih s svojo plačo srednje zadovoljnih. S t-preskusom 

za neodvisna vzorca smo potrdili, da med obdobjema ni prišlo do statistično pomembnih 

sprememb (stopnja pomembnosti = 0,194). 

Trditev 10: Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo je v letu »N« znašala 2,66, kar kaže na 

relativno nizko strinjanje s trditvijo, da je višina plače primerna vloženi učinkovitosti in 

prispevku k uspešnosti zavoda.  
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Skupina SVK je sprejela kot ukrep, da se po centrih informira vse zaposlene o višini plače v 

podobnih zdravstvenih inštitucijah, z namenom, da se prikaže, da naš zavod v ničemer ne 

zaostaja glede višine plač v primerjavi z ostalimi zdravstvenimi inštitucijami. Povprečna 

ocena v letu »N+1« v ZZV Mb je znašala 2,59. Tudi pri tej trditvi ni prišlo do statistično 

pomembnih sprememb (stopnja pomembnosti = 0,550). V javnem sektorju je višina plač 

zakonsko regulirana in ni odvisna od vodstva in skupine SVK, da bi jo lahko dvignili na željo 

zaposlenih, kar je rezultiralo v končni oceni.  

Trditev 11: Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo v letu »N« je znašala 2,13 in je bila 

najnižja ocena v sklopu. Zaposleni so bili v zvezi z delitvijo uspešnosti zelo kritični. 

SVK je predlagala ukrep, da se uspešnost začne deliti po drugačnem ključu in da se del 

uspešnosti solidarnostno prelije tudi na tiste zaposlene, ki delajo v centrih, ki ne delajo v 

tržnih dejavnostih. Pri tem je nastal velik odpor pri vodjah »tržnih« centrov, tako da ta ukrep 

ni bil v popolnosti realiziran. S sistemom delitve uspešnosti so bili posledično zaposleni 

nezadovoljni tudi v letu »N+1«. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo je znašala le 2,14. 

Kljub trudu SVK ni uspela spremeniti mnenja vodij tržnih centrov, kar obenem potrjujejo 

statistično nepomembne spremembe v zadovoljstvu z delitvijo uspešnosti med letoma (stopnja 

pomembnosti = 0,893). 

Trditev 12: Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo, ali so zaposleni seznanjeni s tem, katerim 

vidikom njihovega dela daje predpostavljeni največji poudarek pri oceni delovne uspešnosti, 

je bila v letu »N« v ZZV Mb 2,64.  

Kot ukrep se je sprejelo to, da se na letnem individualnem razgovoru zaposlenim natančno 

razloži, katerim vidikom njihovega dela daje predpostavljeni največji poudarek pri oceni 

delovne uspešnosti. Poleg tega je bila dana možnost, da se lahko posameznik poleg letnega 

individualnega razgovora dogovori še za dodatni individualni razgovor s svojim 

predstojnikom. 

Povprečna ocena v letu »N+1« v ZZV Mb je znašala 2,81. Sprememba med letoma ni bila 

statistično pomembna (stopnja pomembnosti = 0,223). Ker so bili sprejeti ukrepi novost za 

zaposlene, smo pričakovali, da v kratkem času ne bo prišlo do izboljšanja zadovoljstva na tem 

področju. Vsekakor pa pričakujemo, da se bodo učinki naporov SVK pokazali v naslednjih 

obdobjih. 

Trditev 13: Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo »višina uspešnosti, ki jo prejemam, je v 

okviru realne možnosti primerna vloženemu trudu za opravljeno delo«, je bila precej nizka in 

je znašala 2,17. Kot ukrep je skupina SVK sprejela, da se po centrih na mesečnih sestankih 

natančno obrazloži o kriterijih za višino razdeljene uspešnosti. Povprečna stopnja strinjanja s 

trditvijo v letu »N+1« je znašala 2,09. Sprememba med letoma ni bila statistično pomembna 
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(stopnja pomembnosti = 0,548). Kljub sprejetemu ukrepu s strani SVK pa se ni preverjalo, 

koliko napora so na sestankih vodje vlagali v omenjeno problematiko.  

Trditev 14: Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo v letu »N« je bila 3,54. Zaposleni v ZZV 

Mb v večini svojo zaposlitev ocenjujejo kot varno. 

Kot ukrep je bilo sprejeto, da se na sestanku seznani zaposlene, da smo v javnem sektorju v 

primerjavi z realnim sektorjem v zvezi z zaposlitvijo varni. V letu »N+1« je bila povprečna 

ocena 3,43, pri čemer pa sprememba v primerjavi s predhodnim letom ni bila statistično 

pomembna (stopnja pomembnosti = 0,284). 

Trditev 15: S tovrstnimi ugodnostmi so zaposleni v povprečju zadovoljni. Za ZZV Maribor je 

značilno, da ima v primerjavi z ostalimi ZZV-ji po Sloveniji največ zakupljenih počitniških 

kapacitet, na kar so zaposleni zelo ponosni. To odraža tudi povprečna stopnja strinjanja z 

omenjeno trditvijo, ki je bila v letu »N« 3,73.  

Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo v letu »N+1« v ZZV Mb je znašala 3,83, pri čemer pa 

sprememba ni statistično pomembna (stopnja pomembnosti = 0,350). Glede na relativno 

visoko zadovoljstvo je bil tak rezultat tudi pričakovan. 

Trditev 16: Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo v letu »N« je bila 3,69. Glede na oceno 

lahko v povprečju trdimo, da so anketirani zadovoljni s prehrano.  

Kmalu po meritvi zadovoljstva v letu »N« se je zaposlila nova kuharica in dogradila nova 

jedilnica. Povprečna ocena se je v primerjavi z letom »N« zvišala iz 3,69 na 4,03. Rezultati t-

preskusa za neodvisna vzorca so potrdili, da je med letoma prišlo do statistično pomembnih 

sprememb – povečanja zadovoljstva (stopnja pomembnosti = 0,004). Zaposleni so očitno 

dobro sprejeli novo kuharico. Prav tako je bila za zaposlene velika pridobitev, ko se je 

dogradila nova moderna jedilnica. Za vodstvo je zelo pomembno, če gredo spremembe v 

pozitivni smeri, saj je to cilj in tudi nagrada za ves vložen trud na tem področju. 

Četrti sklop: Vodenje, informiranost in komuniciranje  

Ta sklop je bil sestavljen iz treh tematskih podsklopov, ki so podrobneje predstavljeni v 

nadaljevanju. 

V četrtem sklopu smo analizirali naslednjih 17 trditev (preglednica 11), ki so bile po 

posameznih podsklopih razdeljene na naslednji način: 

- Vodenje: 

- Delo v centru je dobro organizirano. 

- Ocenjujem, da je sodelovanje z vodjo oddelka dobro. 

- Ocenjujem, da je sodelovanje s predstojnikom dobro. 
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- Neposredno nadrejeni ima dostojen in pošten odnos do mene. 

- Kadar prihaja do težav na mojem delovnem mestu, mi kateri od mojih 

predpostavljenih vedno priskoči na pomoč, me motivira in vzpodbuja. 

- V primeru dobro opravljenega dela ali morebitnih zaslug, me vodja ali predstojnik 

javno pohvali. 

- Z načinom vodenja nadrejenih sem zadovoljen. 

- Pri svojem delu s strani katerega od predpostavljenih nisem šikaniran. 

- Informiranost: 

- Informiranost na centru je dobra. 

- S strani predstojnika oz. vodje sem pravočasno informiran o vsem, kar potrebujem za 

opravljanje svojega dela. 

- Komuniciranje, vizija: 

- Komunikacija z nadrejenimi je sproščena in učinkovita. 

- Komunikacija med sodelavci na centru je dobra. 

- Komuniciranje med centri se je v primerjavi s prejšnjim letom izboljšalo. 

- Intranetno stran uporabljam. 

- S politiko kakovosti ZZV MB sem seznanjen. 

- Seznanjen sem z letnimi cilji ZZV MB. 

- Z vizijo zavoda sem seznanjen. 

Preglednica 11: Vodenje, informiranost in komuniciranje glede na leto anketiranja 

(preskus razlike med aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca) 

 Leto anketiranja t-preskus 

 
N 

(n = 215) 

N+1 

(n = 206) 
t-stat. 

Stopnja 

pomembnosti 

Delo v centru je dobro organizirano. 2,80 3,18 –3,429 0,001 
Ocenjujem, da je sodelovanje z vodjo oddelka dobro. 3,60 3,87 –2,526 0,012 

Ocenjujem, da je sodelovanje s predstojnikom dobro. 3,40 3,83 –3,674 < 0,001 

Neposredno nadrejeni ima dostojen in pošten odnos do 
mene. 

3,82 3,47 2,883 0,004 

Kadar prihaja do težav na mojem delovnem mestu, mi 
kateri od mojih predpostavljenih vedno priskoči na pomoč, 
me motivira in vzpodbuja. 

3,39 3,58 –1,550 0,122 

V primeru dobro opravljenega dela ali morebitnih zaslug 

me vodja ali predstojnik javno pohvali. 

2,69 3,27 –4,365 < 0,001 

Z načinom vodenja nadrejenih sem zadovoljen. 2,82 3,18 –2,972 0,003 
Pri svojem delu s strani katerega od predpostavljenih nisem 

šikaniran. 
3,73 3,94 –1,667 0,096 

Informiranost na centru je dobra. 2,88 3,06 –1,552 0,121 
S strani predstojnika oz. vodje sem pravočasno informiran 
o vsem, kar potrebujem za opravljanje svojega dela. 

3,29 3,35 –0,450 0,653 

Komunikacija z nadrejenimi je sproščena in učinkovita. 3,28 3,93 –3,502 < 0,001 

Komunikacija med sodelavci na centru je dobra. 3,18 3,41 –2,079 0,038 
Komuniciranje med centri se je v primerjavi s prejšnjim 
letom izboljšalo. 

2,59 2,70 0,410 0,682 

Se nadaljuje 
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Preglednica 11 – nadaljevanje 

 Leto anketiranja t-preskus 

 
N 

(n = 215) 
N+1 

(n = 206) 
t-stat. 

Stopnja 
pomembnosti 

Intranetno stran uporabljam. 2,56 2,71 1,162 0,208 

S politiko kakovosti ZZV MB sem seznanjen. 2,93 3,15 5,629 < 0,001 

Seznanjen sem z letnimi cilji ZZV MB. 2,98 3,14 –1,421 0,156 
Z vizijo zavoda sem seznanjen. 2,97 3,18 –1,393 0,164 

 

Vodenje 

Trditev 17: Z organizacijo dela so bili zaposleni v ZZV kritični, kar se je v letu »N« odrazilo 

na povprečni stopnji strinjanja s trditvijo v višini 2,80. Skupina SVK je sprejela ukrep, da se 

dodatno izobrazi vodje o organizaciji dela in vodenju. Prav tako so se začeli zbirati predlogi 

zaposlenih v zvezi z organizacijo dela. 

V primerjavi s prejšnjim letom se je povprečna ocena v letu »N+1« dvignila iz 2,80 na 3,18. 

V omenjenih obdobjih je prišlo do statistično pomembnih sprememb (p = 0,001). To pomeni, 

da je bil trud SVK nagrajen. Vodje so dopolnili svoje znanje na področju managementa. 

Spoznali so, da je pomemben subjekt v centru tudi delavec, ki lahko s svojim predlogi 

bistveno izboljša organizacijo dela, vsekakor pa se pri zaposlenih dvigne zavest in občutek 

pomembnosti, kar veča stopnjo zadovoljstva pri zaposlenih. 

Trditev 18: V letu »N« je znašala povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 3,60.  

Skupina SVK je sprejela ukrep, da se dodatno izobrazi vodje o organizaciji dela in vodenju. 

Na mesečnih sestankih so zaposleni v centru dajali razna priporočila, kjer so jih v največji 

možni meri vodje tudi upoštevali. V primerjavi s prejšnjim letom se je povprečna stopnja 

strinjanja s trditvijo v letu »N+1« povišala na 3,87. V omenjenih obdobjih je prišlo do 

statistično pomembnih sprememb (p = 0,012). S tem bi želeli poudariti pomen sprejetih 

ukrepov SVK, saj je to potrditev, da so bile zastavljene aktivnosti smiselne.  

Trditev 19: V letu »N« je znašala povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 3,40.  

Skupina SVK je sprejela ukrep, da se dodatno izobrazi tudi predstojnike o organizaciji dela in 

vodenju. V primerjavi s prejšnjim letom se je povprečna stopnja strinjanja s trditvijo v letu 

»N+1« dvignila na 3,83 in obenem je bila sprememba statistično pomembna (stopnja 

pomembnosti < 0,001). Tudi tukaj se zrcali, kako pomembni so ukrepi na področju 

organizacije dela in vodenja.  

Trditev 20: V letu »N« je znašala povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 3,82.  
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Predlagan ukrep je bil, da naj skupina SVK seznani zaposlene in predstojnike o navedeni 

problematiki. Predstojniki priporočil niso povsem upoštevali. V primerjavi s prejšnjim letom 

se je kljub aktivnosti skupine SVK povprečna stopnja strinjanja s trditvijo v letu »N+1« 

znižala na 3,47. Ker je navkljub sprejetemu ukrepu prišlo do znižanja ocene stopnje strinjanja 

s trditvijo, mora biti uporabnik modela o tem obveščen. V takšnih primerih sprememb je 

nujno, da se ukrep evalvira, saj ni dal pričakovanih rezultatov.  

Trditev 21: V letu »N« je znašala povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 3,39.  

Skupina SVK v zvezi s to trditvijo ni sprejela dodatnih ukrepov. V »N+1« je bila povprečna 

stopnja strinjanja nekoliko višja (3,58), pri čemer pa t-preskus za neodvisna vzorca ni potrdil 

statistično pomembnih sprememb (stopnja pomembnosti = 0,122). Ocena zadovoljstva se je 

torej v povprečju nekoliko povišala, pri čemer pa spremembe niso bile statistično pomembne. 

Trditev 22: Anketirani so bili kritični zaradi preskromnega obsega javnih pohval, kar se je v 

letu »N« odrazilo na povprečni stopnji strinjanja s trditvijo v višini 2,69.  

Skupina SVK je v zvezi s to trditvijo predlagala direktorici, naj spodbuja predstojnike in 

vodje, da v primeru morebitnih zaslug zaposlene večkrat pohvalijo. Anketirani so bili pri 

oceni javnih pohval s strani nadrejenih bolj zadovoljni kot v preteklem letu. V primerjavi s 

prejšnjim letom se je povprečna ocena v letu »N+1« zvišala na 3,27. S t-preskusom za 

neodvisna vzorca smo potrdili, da je med obdobjema prišlo do statistično pomembnih 

sprememb (stopnja pomembnosti < 0,001). 

Trditev 23: V letu »N« je znašala povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 2,82.  

Skupina SVK je sprejela ukrep, da se vodje dodatno izobrazi o organizaciji dela in vodenju. 

Prav tako se je svetovalo predstojnikom in vodjam, naj na prvem mesečnem sestanku 

povprašajo zaposlene po centrih, kaj oni pričakujejo od njih pri izvajanju vodenja. Na osnovi 

teh informacij je mogoče veliko učinkoviteje usklajevati medsebojna stališča, prepričanja in 

pričakovanja. V primerjavi s prejšnjim letom se je povprečna stopnja strinjanja s trditvijo v 

letu »N+1« dvignila na 3,18 in obenem je bila sprememba v omenjenem obdobju statistično 

pomembna (stopnja pomembnosti = 0,003).  

Trditev 24: V letu »N« je znašala povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 3,73.  

Kljub temu, da ocena ni bila kritična, je zaradi aktualnosti problematike skupina SVK sprejela 

ukrep, da se predstojniki dodatno seznanijo o mobingu. V zvezi s tem je najvišje vodstvo na 

srečanju predstojnikov zavoda seznanilo le-te z omenjeno problematiko. Predstojniki so nato 

prenesli informacije na vodje centrov. Prav tako se je svetovalo predstojnikom in vodjam, naj 

na prvem mesečnih sestankih posvetijo nekaj časa tej problematiki. V letu »N+1« je 

povprečna stopnja strinjanja s trditvijo znašala 3,94, pri čemer pa spremembe niso bile 

statistično pomembne (p = 0,096). 
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Informiranje 

Trditev 25: V letu »N« je znašala povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 2,88.  

Skupina SVK je predlagala direktorici, da opozori vse predstojnike o bolj ažurnem 

informiranju vseh zaposlenih. Poleg tega se je naročila posodobitev spletnih strani zavoda, ki 

so bila v smislu informiranja o aktualnih dogodkih dokaj neprijazna in neučinkovita. 

Zagotovo bi nove spletne strani ZZV Mb pripomogle k še boljši splošni informiranosti. Prav v 

zvezi z njimi je bilo že v preteklih letih vloženega veliko truda. Tako se je podalo priporočilo 

za oblikovanje cilja kakovosti za obnovo spletnih strani. Kljub temu pa v tem obdobju naloga 

v popolnosti ni bila realizirana. V letu »N+1« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 

3,06, pri čemer pa sprememba ni bila statistično pomembna (stopnja pomembnosti = 0,121), 

kar je verjetno posledica tega, da naloga ni bila v popolnosti realizirana. 

Trditev 26: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 3,29.  

Skupina SVK je predlagala direktorici, da opozori vse predstojnike o ažurnejšem informiranju 

vseh zaposlenih, še posebej če gre za potrebne informacije za nemoten potek dela. V letu 

»N+1« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 3,35. Sprememba med letoma ni bila 

statistično pomembna (stopnja pomembnosti = 0,653). 

Komuniciranje, vizija  

Trditev 27: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo, da je komunikacija z 

nadrejenimi sproščena in učinkovita, 3,28.  

Skupina SVK je predlagala direktorici, da opozori vse predstojnike o morebitni spremembi 

načina komuniciranja s podrejenimi na način, da naj bo le-ta nekoliko bolj sproščena ter da 

naj na naslednjih sestankih kolegija poročajo o morebitnih spremembah. V primerjavi s 

prejšnjim letom se je povprečna stopnja strinjanja s trditvijo v letu »N+1« povišala na 3,93. V 

omenjenih obdobjih je prišlo do statistično pomembnih sprememb (stopnja pomembnosti 

< 0,001). 

Trditev 28: V letu »N« so trditev, da je komunikacija s sodelavci dobra, ocenili z oceno 3,18.  

Za vse zaposlene se je organiziralo izobraževanje »komuniciranje na delovnem 

mestu«.Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo se je v letu »N+1« dvignila na 3,41. V 

omenjenih obdobjih je prišlo do statistično pomembnih sprememb (stopnja pomembnosti 

= 0,038), kar je pokazalo, da so tovrstni ukrepi učinkovito dosegli zastavljene cilje skupine 

SVK in vodstva.  

Trditev 29: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 2,59.  



61 

V zvezi s to trditvijo ukrepi niso bili realizirani. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo je bila 

v letu »N+1« 2,70, pri čemer pa sprememba ni bila statistično pomembna (stopnja 

pomembnosti = 0,682). 

Trditev 30: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 2,56.  

Tako se je podalo priporočilo za oblikovanje cilja kakovosti za obnovo spletnih strani, da bi 

bile le-te prijaznejše za uporabnika in bi jih zaposleni pogosteje uporabljali. Prenova spletne 

strani v tem obdobju ni bila realizirana. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo je znašala v 

letu »N+1« 2,71. V omenjenih obdobjih ni prišlo do statistično pomembnih sprememb 

(stopnja pomembnosti = 0,208). Rezultat je bil pričakovan, saj načrtovan ukrep ni bil 

realiziran. 

Trditev 31: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 2,93.  

Vsi člani skupine SVK smo si zadali nalogo, da vsak v svojem centru na mesečnih oddelčnih 

sestankih še enkrat predstavimo politiko kakovosti v ZZV Maribor. Povprečna stopnja 

strinjanja s trditvijo se je v letu »N+1« dvignila na 3,15. V omenjenih obdobjih je prišlo do 

statistično pomembnih sprememb (p < 0,001), kar je ponovno pokazalo, kako pomembni so 

navedeni ukrepi. 

Trditev 32: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 2,98.  

Podan je bil tudi predlog, da se letni cilji ZZV Mb izobesijo na oglasne deske zavoda in se jih 

omeni tudi preko drugih komunikacijskih kanalov. Do realizacije predloga ni prišlo, zaradi 

česar niso bili doseženi načrtovani rezultati. To se je odrazilo tudi pri oceni povprečne stopnje 

strinjanja s trditvijo, ki je bila v letu »N+1« 3,14, pri čemer pa sprememba ni bila statistično 

pomembna (stopnja pomembnosti = 0,156). 

Trditev 33: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 2,97.  

Podan je bil tudi predlog, da se vizija ZZV Mb izobesi na oglasne deske zavoda in se jo 

omeni tudi preko drugih komunikacijskih kanalov. Do realizacije predloga ni prišlo, zaradi 

česar tudi v tem primeru niso bili doseženi načrtovani rezultati. To potrjuje tudi povprečna 

stopnja strinjanja s trditvijo, ki je bila v letu »N+1« 3,18. V omenjenih obdobjih ni prišlo do 

statistično pomembnih sprememb (stopnja pomembnosti = 0,164). 

Peti sklop: Odnosi s sodelavci pri delu 

V tem sklopu smo analizirali šest trditev (preglednica 12): 

- S sodelavci se dobro razumem. 

- Sodelavci so mi pripravljeni pomagati, ko potrebujem pomoč. 

- Sodelavci so mi pripravljeni posredovati svoje znanje in izkušnje. 
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- Med sodelavci ni medsebojnih konfliktov. 

- V centru je dobro delovno vzdušje. 

- Pri delu me sodelavci ne motijo s svojimi zasebnimi pogovori. 

Preglednica 12: Odnosi s sodelavci pri delu glede na leto anketiranja (preskus razlike 

med aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca) 

 Leto anketiranja t-preskus 

 
N 

(n = 215) 
N+1 

(n = 206) 
t- stat. 

Stopnja 
pomembnosti 

S sodelavci se dobro razumem. 4,14 4,18 –0,347 0,729 

Sodelavci so mi pripravljeni pomagati, ko potrebujem 
pomoč. 

4,05 4,16 –1,128 0,260 

Sodelavci so mi pripravljeni posredovati svoje znanje in 

izkušnje. 
4,10 4,14 –0,350 0,727 

Med sodelavci ni medsebojnih konfliktov. 3,29 3,58 –2,428 0,016 
V centru je dobro delovno vzdušje. 3,01 3,28 –2,285 0,023 

Pri delu me sodelavci ne motijo s svojimi zasebnimi 

pogovori. 

3,79 3,94 –1,203 0,229 

 

Trditev 34: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 4,14.  

Ker je komisija SVK na podlagi rezultatov ocenila, da so odnosi med zaposlenimi dobri, se ni 

odločila za dodatne ukrepe. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo je bila v letu »N+1« 4,18. 

V omenjenih obdobjih ni prišlo do statistično pomembnih sprememb (p = 0,729), kar je bilo 

tudi pričakovano. 

Trditev 35: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 4,05.  

Komisija SVK je na podlagi rezultatov ocenila, da so odnosi med zaposlenimi dobri, tako da 

se ni odločila za dodatne ukrepe. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo je bila v letu »N+1« 

4,16. V omenjenih obdobjih ni prišlo do statistično pomembnih sprememb (p = 0,260). 

Trditev 36: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 4,10.  

Tudi tukaj ni bilo dodatnih ukrepov. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo je bila v letu 

»N+1« 4,14. V omenjenih obdobjih ni prišlo do statistično pomembnih sprememb 

(p = 0,727). 

Trditev 37: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 3,29.  

Vodstvo je zaprosilo predstojnike, naj bodo pozornejši na morebitne konflikte med 

zaposlenimi in naj v določenih primerih ukrepajo. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo se je 

v letu »N+1« dvignila na 3,58. V omenjenih obdobjih je prišlo do statistično pomembnih 

sprememb (stopnja pomembnosti = 0,016). Zaposleni so ocenili, da so se zaradi izvedenih 



63 

ukrepov zmanjšali konflikti med zaposlenimi. To je bila še ena potrditev o smiselnosti 

zastavljenih ukrepov. 

Trditev 38: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 3,01.  

Izvedli so se dodatni razgovori z zaposlenimi, kjer se je poskusilo razjasniti dejavnike, ki 

znižujejo delovno vzdušje. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo se je v letu »N+1« dvignila 

na 3,28. Statistično pomembna sprememba (stopnja pomembnosti = 0,023) tako potrjuje 

ustreznost izvedenih dodatnih razgovorov z zaposlenimi, katerih posledica je bil dvig 

delovnega vzdušja. 

Trditev 39: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 3,79.  

Na mesečnih oddelčnih sestankih so predstojniki in vodje opozorili zaposlene, naj zmanjšajo 

zasebne pogovore na delovnem mestu. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo je bila v letu 

»N+1« 3,94, pri čemer sprememba ni bila statistično pomembna (stopnja pomembnosti 

= 0,229). Kljub temu, da so bile ocene dokaj visoke, pa bi bilo vseeno treba ugotoviti, zakaj ti 

ukrepi niso pripeljali do želenega rezultata. 

Šesti sklop: Delovni pogoji 

V sklopu smo analizirali naslednjih pet trditev (preglednica 13): 

- S svojim delovnim prostorom sem zadovoljen. 

- Za delo imam primerne delovne pripomočke. 

- Za varstvo pri delu je dobro poskrbljeno. 

- Z uvedbo standardov kakovosti (ISO 9001, ISO/IEC 17025) se je izboljšala kakovost dela.  

- Z delovnim časom sem zadovoljen. 

Preglednica 13: Delovni pogoji glede na leto anketiranja (preskus razlike med 

aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca) 

 Leto anketiranja t-preskus 

 
N 

(n = 215) 

N+1 

(n = 206) 
t-stat. 

Stopnja 

pomembnosti 

S svojim delovnim prostorom sem zadovoljen. 3,69 3,67 0,105 0,916 

Za delo imam primerne delovne pripomočke. 3,85 3,86 –0,119 0,905 
Za varstvo pri delu je dobro poskrbljeno. 3,89 3,77 1,318 0,188 

Z uvedbo standardov kakovosti (ISO 9001, ISO/IEC 

17025) se je izboljšala kakovost dela. 
3,12 3,38 –2,132 0,034 

Z delovnim časom sem zadovoljen. 4,15 4,13 0,177 0,860 

 

Trditev 40: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 3,69.  
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Pri zadovoljstvu s samim delovnim prostorom smo žal prostorsko omejeni. Zato v tem 

obdobju v zvezi s to trditvijo ni bilo sprejetih dodatnih ukrepov. Povprečna stopnja strinjanja 

s trditvijo v letu »N+1« je bila 3,67. Statistično nepomembna sprememba (stopnja 

pomembnosti = 0,916) je bila pričakovana glede na to, da ni bil sprejet dodatni ukrep. 

Trditev 41: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 3,85.  

V tem obdobju v zvezi s to trditvijo ni bilo sprejetih dodatnih ukrepov, saj je skupina SVK 

menila, da imajo zaposleni to področje v primerjavi z drugimi primerljivimi organizacijami 

dobro urejeno. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo je bila v letu »N+1« 3,86. V omenjenih 

obdobjih ni prišlo do statistično pomembnih sprememb (stopnja pomembnosti = 0,905).  

Trditev 42: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 3,89.  

V tem obdobju v zvezi s to trditvijo ni bilo sprejetih dodatnih ukrepov. Povprečna stopnja 

strinjanja s trditvijo je bila v letu »N+1« nekoliko nižja (3,77), pri čemer pa sprememba ni 

bila statistično pomembna (stopnja pomembnosti = 0,188). 

Trditev 43: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 3,12.  

V zvezi z uvedbo samih standardov kakovosti je bilo zaposlenim podrobneje predstavljeno, 

kakšne so dejanske koristi in do katerih izboljšav smo prišli preko tega. Zaposlenim je bilo 

predstavljeno tudi to, da nekatere dejavnosti zavoda brez standardov kakovosti ne morejo biti 

konkurenčne na trgu dela. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo se je v letu »N+1« dvignila 

na 3,38. Statistično pomembna sprememba (stopnja pomembnosti = 0,034) odraža, da so 

zaposleni začeli dojemati pomen standardov kakovosti in njihovih dejanskih koristi. 

Trditev 44: V letu »N« je bila povprečna stopnja strinjanja s trditvijo 4,15. V tem obdobju v 

zvezi s to trditvijo ni bilo sprejetih dodatnih ukrepov. 

Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo je v letu »N+1« znašala 4,13. V omenjenih obdobjih ni 

prišlo do statistično pomembnih sprememb (stopnja pomembnosti = 0,860), kar je bilo 

pričakovano, glede na to, da niso bili sprejeti dodatni ukrepi. 

Diskriminantna analiza 

Na podlagi zgornjih preglednic in prikaza posameznih trditev s povprečnimi stopnjami 

zadovoljstva smo dobili vpogled, pri katerem vprašanju je bila stopnja strinjanja v povprečju 

višja v letu »N« ali v letu »N+1«. V primeru, da je dobljena stopnja pomembnosti manjša ali 

enaka 0,05, je to pokazatelj, da je med povprečno stopnjo strinjanja v »N« in »N+1« prišlo do 

statistično pomembne spremembe. V katero smer gre sprememba, smo ugotovili na podlagi 

primerjave obeh ocen.  



65 

Poleg analitične primerjave »vprašanje po vprašanje« je bilo smiselno pogledati tudi splošno 

primerjavo med obema letoma, to je primerjavo vseh povprečnih stopenj strinjanja naenkrat 

med obema letoma. V ta namen smo v modelu uporabili tudi diskriminantno analizo, s katero 

smo želeli opraviti celovito primerjavo splošnega zadovoljstva. 

Uporaba diskriminantne analize v modelu nam je omogočila, da smo:  

- poiskali tiste vidike zadovoljstva, ki v čim večji meri pojasnjujejo razlike v zadovoljstvu 

zaposlenih med obema letoma (kot posledica sprejetih ukrepov); 

- s pomočjo rezultatov diskriminantne analize (diskriminantne funkcije) smo razvrstili 

proučevane enote v dve ali več vnaprej znanih skupin. 

Običajno med skupinami enot ni jasne meje. Območje vrednosti za opazovano spremenljivko 

se za različne skupine prekriva. Dobra metoda uvrščanja omogoča v čim večji meri uvrstitev 

enot v pravilno skupino. Diskriminantna analiza se pogosto uporablja za pojasnjevanje 

ugotovljenih razlik med skupinami v primerih, ko ni mogoče jasno opredeliti vzročnih 

povezav med opazovanimi spremenljivkami (Johson in Wichern 1998, 493). 

Večina metod diskriminantne analize predpostavlja, da so vzorci (skupine) slučajno izbrani iz 

populacije, za katero je značilna večrazsežna normalna porazdelitev enot glede na opazovane 

spremenljivke. Fischerjeva diskriminantna analiza za razliko od večine metod ne 

predpostavlja večrazsežne normalne porazdelitve.  

Predpostavke Fisherjeve metode so (Ferligoj 2001; Johson in Wichern 1998, 522): 

- imamo vsaj dve skupini,  

- v vsaki skupini sta vsaj dve enoti, 

- številko spremenljivk < velikost vzorca –2, 

- nobena spremenljivka ne sme biti linearna kombinacija ostalih spremenljivk, 

- variančno-kovariančna matrika je v vsaki populacijski skupini enaka. 

Na podlagi Wilkinsove Lambda statistike lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja (stopnja 

pomembnosti < 0,001) zavrnemo ničelno domnevo o enakosti povprečnih vrednosti 

(primerjava vseh povprečij hkrati) med obema letoma oziroma sprejmemo sklep, da je prišlo 

v letu »N+1« do sprememb v zadovoljstvu zaposlenih v primerjavi z »N« (preglednica 14). 

Preglednica 14: Primerjava zadovoljstva zaposlenih med letoma »N« in »N+1« 

Wilksova lambda 

Diskriminantna funkcija Wilks' Lambda hi-kvadrat stopnje prostosti Stopnja pomembnosti 

1 0,454 249,704 44 < 0,001 

 

Vrednosti Wilksove Lambde 0,454 kaže, da leto izvedbe raziskave oziroma sprejeti ukrepi, ki 

so bili edino, kar se je med obema letoma spremenilo, prispevajo 54,6 % k diskriminiranju 
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zadovoljstva med obema letoma oziroma 45,4 % preizkušenih spremenljivk (posamezni 

elementi zadovoljstva) ni prispevalo k pojasnjevanju razlik med letoma. 

Na podlagi vrednosti kanoničnega korelacijskega koeficienta v preglednici 15 je razvidna 

srednje močna povezanost posameznih elementov zadovoljstva in izvedenih ukrepov na 

področju povečanja zadovoljstva. 

Preglednica 15: Kanonični korelacijski koeficient 

Lastne vrednosti 

Diskriminantna funkcija Lastna vrednost % variance Vsota % Kanonična korelacija 

1 1,204a 100,0 100,0 0,739 

a. Rezultat analize je ena kanonična fukncija 

Koeficienti korelacije med vrednostjo diskriminantne funkcije in vrednostjo diskriminantnih 

spremenljivk (prikazano v preglednici 16) pomenijo diskriminantno moč spremenljivk.  

Preglednica 16: Strukturni koeficienti diskriminantne funkcije  

Vprašanje 
Korelacijski 
koeficient 

t 
Stopnja 

pomembnosti 

Po končanem delu se redko počutim utrujeno in napeto. 0,430 8,771 < 0,001 

S politiko kakovosti ZZV MB sem seznanjen. –0,254 –4,844 < 0,001 

Pri delu lahko izrazim svoje sposobnosti in znanje. –0,237 –4,494 < 0,001 
S svojim strokovnim razvojem (usposabljanje, izobraževanje) 
v ZZV MB sem zadovoljen. 

0,218 4,124 < 0,001 

V primeru dobro opravljenega dela ali morebitnih zaslug me 
vodja ali predstojnik javno pohvali. 

0,162 3,023 0,003 

Delo v centru je dobro organizirano. 0,158 2,960 0,003 

Med sodelavci ni medsebojnih konfliktov. 0,155 2,896 0,004 
Komunikacija z nadrejenimi je sproščena in učinkovita. 0,148 2,753 0,006 

V okviru delovnega časa si lahko naloge razporejam sam. 0,147 2,733 0,007 

Ocenjujem, da je sodelovanje s predstojnikom dobro. 0,142 2,639 0,009 

S prehrano na ZZV MB sem zadovoljen. 0,141 2,621 0,009 
Z načinom vodenja nadrejenih sem zadovoljen. 0,129 2,402 0,017 

Neposredno nadrejeni ima dostojen in pošten odnos do mene. –0,122 –2,270 0,024 

V centru je dobro delovno vzdušje. 0,115 2,130 0,034 
Pri delu me sodelavci ne motijo s svojimi zasebnimi pogovori. 0,110 2,047 0,041 

Z vizijo zavoda sem seznanjen. 0,108 2,005 0,046 

Ocenjujem, da je sodelovanje z vodjo oddelka dobro. 0,107 1,987 0,048 

Z uvedbo standardov kakovosti (ISO 9001, ISO/IEC 17025) 
se je izboljšala kakovost dela. 

0,106 1,958 0,051 

Seznanjen sem z letnimi cilji ZZV MB. 0,101 1,867 0,063 

Komunikacija med sodelavci na centru je dobra. 0,099 1,838 0,067 
Pri reševanju morebitnih težav na centru sem dovolj vključen. 0,097 1,805 0,072 

Informiranost na centru je dobra. 0,089 1,651 0,100 

Intranetno stran uporabljam. 0,087 1,603 0,110 
Količina in obseg dela, ki ga opravljam, sta zame primerna. 0,068 1,256 0,210 

Sodelavci so mi pripravljeni pomagati, ko potrebujem pomoč. 0,061 1,133 0,258 

Se nadaljuje 
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Preglednica 16 – nadaljevanje 

Vprašanje 
Korelacijski 

koeficient 
t 

Stopnja 

pomembnosti 

Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega dela daje 

predpostavljeni največji poudarek pri oceni moje delovne 
uspešnosti. 

0,053 0,971 0,332 

Kadar prihaja do težav na mojem delovnem mestu, mi kateri 
od mojih predpostavljenih vedno priskoči na pomoč, me 
motivira in vzpodbuja. 

0,052 0,955 0,340 

Z ugodnostmi ZZV MB na področju letovanja, strokovnih 
ekskurzij, družabnih srečanj … sem zadovoljen. 

0,047 0,875 0,382 

Pri svojem delu s strani katerega od predpostavljenih nisem 

šikaniran. 
0,046 0,853 0,394 

Po plačni prevedbi sem zadovoljen s svojo plačo. –0,041 –0,760 0,448 
Za varstvo pri delu je dobro poskrbljeno. –0,039 –0,728 0,467 

Ocenjujem, da je stopnja varnosti in zanesljivosti moje 

zaposlitve visoka. 

–0,039 –0,728 0,467 

S sodelavci se dobro razumem. 0,039 0,726 0,468 

Pri svojem delu sem dovolj samostojen. 0,038 0,698 0,486 

S strani predstojnika oz. vodje sem pravočasno informiran o 
vsem, kar potrebujem za opravljanje svojega dela. 

0,032 0,592 0,554 

Sodelavci so mi pripravljeni posredovati svoje znanje in 

izkušnje. 
0,031 0,563 0,574 

Višina uspešnosti, ki jo prejemam, je v okviru realne 
možnosti primerna vloženemu trudu za opravljeno delo. 

–0,029 –0,534 0,594 

Za delo imam primerne delovne pripomočke. 0,028 0,525 0,600 

Z delovnim časom sem zadovoljen. 0,028 0,514 0,608 
Sistem delitve uspešnosti se mi zdi pravičen. 0,023 0,431 0,667 

Komuniciranje med centri se je v primerjavi s prejšnjim letom 
izboljšalo. 

–0,012 –0,223 0,824 

S svojim delom sem zadovoljen. 0,009 0,162 0,872 

S svojim delovnim prostorom sem zadovoljen. –0,006 –0,111 0,911 

Višina plače, ki jo dobim, je primerna vloženi učinkovitosti in 
prispevku … 

0,003 0,051 0,960 

 

Korelacijski koeficienti spremenljivk se gibljejo od 0,003 do 0,430, pri čemer je statistično 

pomembno povezanost mogoče potrditi za 17 obarvanih vprašanj. Vprašanja so razvrščena po 

pomembnosti razlik med obema letoma. Pri tistih vprašanjih, kjer imamo pozitiven 

korelacijski koeficient, so v povprečju višje odgovarjali v letu »N+1« v primerjavi z letom 

»N«. Tam, kjer pa je koeficient negativen, pa je razmerje ravno obratno – višja ocena je v letu 

»N«. 

Centroid skupine pomeni povprečje vrednosti diskriminantne funkcije (preglednica 17). 

Razlika med centroidoma obeh skupin oziroma njuno mesto na abcisi predstavlja maksimalno 

ločljivost skupin (primerjanih let). Skupini se glede na skupno delovanje vseh diskriminantnih 

spremenljivk pomembno razlikujeta, saj je centroid prve skupine v pozitivnem, druge pa v 

negativnem polju. Razdalja med njima je 2,19 merske enote. 
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Preglednica 17: Centroida kanonične diskriminantne funkcije za primerjani leti 

Leto anketiranja Centroid 

N –1,019 
N+1 1,174 

 

Klasifikacija rezultatov diskriminantne analize je pokazala, da je glede na podane odgovore v 

skoraj 90 % moč pravilno določiti, ali je šlo za prvi ali drugi krog zbiranja podatkov 

(preglednica 18). 

Preglednica 18: Klasifikacija rezultatov diskriminantne analize  

Leto merjenja zadovoljstva 
Predvideno leto 

Skupaj 
N N+1 

Velikost vzorca N 157 25 182 
N+1 23 135 158 

Delež (v %) N 86,3 13,7 100,0 

N+1 14,6 85,4 100,0 

Opomba: 85,9 % razvrstitev odgovorov glede na dejansko leto opazovanja je skladnih z razvrstitvijo 
na osnovi diskriminantne fukcije. 

5.2.2 Izvedba intervjujev in njihova analiza  

Da bi se izognili slabostim, ki jih imajo kvantitativne metode, smo se lotili raziskave tudi s 

kvalitativno analizo. Z njo smo želeli pridobiti dodatna mnenja s strani zaposlenih, ki so nam 

koristila pri razvoju modela, ki je podlaga za sprejemanje ukrepov v smeri povečanja 

zadovoljstva. Na eni strani smo torej upoštevali teorijo po Svetliku, po drugi strani pa smo z 

omenjeno raziskavo pridobivali dodatne informacije in mnenja pri predstavnikih posameznih 

centrov.  

S kvalitativno raziskavo, pri kateri smo uporabili metodo analize vsebine, smo dobili 

dragocene informacije in poglobljen vpogled v problematiko zadovoljstva zaposlenih. 

Po znanih rezultatih kvantitativne raziskave v letu »N« se je z izbranim zaposlenim iz vsakega 

centra izvedel polstrukturiran intervju. Pri tem so imeli zaposleni možnost izraziti svoja 

mnenja še z izrečenimi besedami in ne samo z oceno v anketnih vprašalnikih. V vsakem 

centru smo izbrali kandidate na podlagi lastne privolitve. Pri kvalitativni raziskavi sem 

sodeloval aktivno, kar pomeni, da sem sam sestavil in vodil polstrukturiran intervju. V 

postopku je bila upoštevana triangulacija, saj se je intervju izvedel tako s skupino SVK, 

vodstvom zavoda in posameznimi zaposlenimi iz vsakega centra. V tem delu raziskave lahko 

kot omejitev navedemo, da pri skupini SVK in vodstvu ni bilo dovoljeno snemanje intervjuja, 

tako da smo lahko uporabili le zabeležke. Pri intervjuju z zaposlenimi smo lahko uporabili 

zvočni snemalnik in na podlagi zvočnih zapisov smo napravili kvalitativno analizo intervjuja. 

Kot že navedeno, je bil ta intervju polstrukturiran, saj smo dopuščali poleg napisanih vprašanj 
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še podvprašanja, ki so služila za dodatno razjasnitev določenih misli intervjuvanca. O tem 

smo jih seznanili neposredno pred izvedbo intervjuja. 

Intervjuji z zaposlenimi so bili izvedeni v mesecu marcu, po objavi rezultatov analize ankete 

iz leta »N«. Za omenjeni intervju so bili zaposleni zaprošeni po končanem anketiranju še pred 

objavo in predstavitvijo rezultatov ankete. Izbor kandidatov ni bil enostaven, saj so imeli 

zaprošeni pomislek v zvezi z anonimnostjo pri kvalitativni raziskavi, posledično so se počutili 

ogrožene. Poudariti je treba, da se je intervju z njimi izvedel na podlagi njihove privolitve. 

Nadalje smo se z vsakim udeležencem podrobneje pogovorili o sami izvedbi intervjuja. 

Povedali smo jim, da je možno izvesti intervju tako v prostorih ZZV kot tudi izven zavoda v 

popoldanskem času. Ker smo kandidate zelo težko dobili, smo jim ponudili popolno 

fleksibilnost izvedbe intervjuja, tako v zvezi s časom kot krajem izvedbe.  

Vsem kandidatom smo povedali, da se bo intervju snemal in nato izvedel natančen prepis. 

Prav tako smo jim ponudili možnost naknadnega pregleda intervjuja. V zvezi z zvočnim 

zapisom je kandidate zanimalo, zakaj je potreben snemalnik in kaj se bo kasneje zgodilo s 

posnetki. Razložili smo jim, da je zvočni zapis pomemben pripomoček, saj bi lahko brez 

njega izgubili bistvo sporočila ali pa bi obstajala možnost popačenja sporočil.  

Intervjuvancem smo zagotovili anonimnost tako, da smo vsakemu dodelili številko 1–7. Poleg 

tega smo v prepisu oblikovali stavke v knjižnem jeziku in ne v dialektu posameznikov, tako 

da smo karseda zmanjšali možnost prepoznave udeležencev v intervjuju. Udeleženci so 

pogojevali intervju tudi s tem, da se posnetki ne objavijo nikjer. Prav zaradi tega ne bodo v 

prilogi magistrskega dela, bodo pa shranjeni z namenom kot dokazilo o izvedbi samega 

intervjuja. 

Pri sestavljanju vprašalnika smo upoštevali primerljivost vprašanj v »Svetlikovi« raziskavi, ki 

je bila že narejena v slovenskem prostoru v industrijskih podjetjih. Tako smo uporabili 

popolnoma identična vprašanja, ki so razvidna v spodaj navedenem vprašalniku. To sta 

vprašanji 2 in 3. Z vprašanjema 1 in 4 smo želeli dodatno pridobiti nekaj podrobnejših 

pojasnil v zvezi z vprašalnikom in postopkom izvedbe anketiranja v modelu za spremljanje 

zadovoljstva in merjenjenje učinkovitosti ukrepov za dvig zadovoljstva zaposlenih.  

V intervjuju smo postavili naslednja vprašanja: 
1. Kakšno je vaše mnenje o strukturi in vsebini vprašalnika?  

2. Kaj vas še posebej spodbuja k delu? (Primeri: dobri medsebojni odnosi, možnost uporabe 

znanja, samostojnost in odgovornost pri delu, zanimivost, pestrost dela, pridobivanje 

novega znanja in sposobnosti, ustrezna organizacija dela, primerni OD, dobri odnosi s 

sodelavci, cenjeno delo, ustrezni vodje, priznanje za opravljeno delo, dobre delovne 

razmere, raznolikost delovnih nalog.) 
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3. Kaj vam še posebej jemlje voljo do dela? (Primeri: dobri medsebojni odnosi, možnost 

uporabe znanja, samostojnost in odgovornost pri delu, zanimivost, pestrost dela, 

pridobivanje novega znanja in sposobnosti, ustrezna organizacija dela, primerni OD, dobri 

odnosi s sodelavci, cenjeno delo, ustrezni vodje, priznanje za opravljeno delo, dobre 

delovne razmere, raznolikost delovnih nalog.) 

4. Kakšno je vaše mnenje o merjenju in skrbi za zadovoljstvo zaposlenih v ZZV Maribor ter 

o samem postopku izvedbe anketiranja? 

Neposredno pred pričetkom intervjuja smo kandidatom pokazali vprašalnik in hkrati podali 

kratka pojasnila. Med potekom intervjujev smo spremljali tudi njihova neverbalna sporočila. 

Kljub temu, da so udeleženci na začetku kazali precej nezaupljivosti v zvezi s samim 

intevjujem, so bili na koncu zadovoljni, da so lahko tako izrazili svoje mnenje. V našem 

intervjuju je sodelovalo sedem zaposlenih. Glede na stopnjo izobrazbe sta imela dva V. 

stopnjo izobrazbe, en VI. stopnjo, dva VII. stopnjo, en VIII. stopnjo in en IX. stopnjo 

izobrazbe.  

Po opravljenih intervjujih in transkriptih zvočnih posnetkov smo vsakemu zapisu intervjuja 

dodelili šifro. S tem smo želeli izgubiti identitete intervjuvancev. Šifra je bila sestavljena iz 

številke (1–7) in spola (M, Ž). 

Prav tako smo kodirali vsebine in jih smiselno priključili h kodi intevjuja. Kot primer 

kodiranja lahko zaradi lažjega razumevanja podamo naslednji prikaz: 

1M/M1 – plača do neke mere, 

1 – prvi intervju, 

M – moški, 
/ – znak, ki loči kodo intervjuvanca od kode vsebine, 

M – koda kategorije vsebine – motivator, 

1 – prva misel v kategoriji vsebine v intervjuju, 

– plača do neke mere – ime misli oz. pojma, do katerega smo prišli iz naslednjih stavkov v 
intervjuja: »Ja, jaz bi rekel tako, da do neke mere se mi zdi, da bi lahko bila plača tisti velik 
motivator. Predvsem imam v mislih tiste, ki imajo nizko plačo. Ampak ko dosežeš nek nivo v 
višini le-te, pa plača več nima neke velike spodbude.« 

Sledijo kode 1M/M2 – dober odnos s sodelavci, 1M/M3 – dober odnos z nadrejenimi … Pri 

drugem intervjuju: 2M/M 1 – … 

Tako kot v kvantitativnem delu raziskave smo zaradi lažjega razumevanja modela želeli 
ponazoriti in prikazati praktično uporabo kvalitativne raziskave v modelu.  

Raziskava je tako le praktični prikaz oz. zgled, kako se to v praksi izpelje. 
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Pri nas smo, kot je razvidno iz kod, postavili kategorije v raziskavi že v naprej. Raziskava je 

potekala po deduktivni metodi raziskovanja, se pravi v smeri od kategorij do pojmov od 

splošnega k posebnemu (Pokorny idr. 2010, 9).  

Ko smo tekste uredili, smo jih večkrat prebrali in iz teksta izluščili pomembne stavke oz. 

izjave ter jih kodirali po kategorijah.  

Preglednica 19: Prikaz kod po kategorijah 

Kategorija Kode 

Kategorija 1 –  

Primernost vsebine 

in strukture 
vprašalnika (VS) 

1M/VS1 – so podrobnejša vprašanja 

1M/VS2 – vprašanja, razdeljena po sklopih 

2M/VS1 – dobro sestavljen in dobro razdelan vprašalnik 
3M/VS1 – odgovarja svojemu namenu 

3M/VS2 – kredibilen 

4M/VS1 – dobro pripravljen 

4M/VS2 – več dodanih sklopov 
5Z/VS1 – struktura vprašalnika v redu 

6M/VS1 – več vprašanj kot v preteklosti 
6M/VS2 – vprašanja so podrobneje razčlenjena 
7M/VS1 – je bolj natančen 

7M/VS2 – podkrepljen je s podvprašanji  
7M/VS3 – vsak sklop ima več vprašanj 

Kategorija 2 –  
Neprimernost 

vsebine in strukture 

vprašalnika (NVS) 

1M/NVS1 – preveč sklopov in vprašanj 
1M/NVS2 – premalo vprašanj, kjer je nizka stopnja zadovoljstva 

2M/NVS1 – nekoliko predolg vprašalnik  
3M/NVS1 – nekoliko preobsežen 
5Z/NVS1 – redukcija samega števila vprašanj 

Kategorija 3 –  

Motivatorji (M) 

1M/M1 – do neke mere plača  

1M/M2 – dobre odnose s sodelavci 

1M/M3 – dober odnos z nadrejenimi 
1M/M4 – da vodja upošteva, kaj mu bolj leži 
1M/M5 – za svoje delo sam odgovoren 

1M/M6 – samostojnost pri delu 
1M/M7 – izobraževanje 

2M/M1 – odnosi 

2M/M2 – da opravljam delo samostojno 

2M/M3 – da je delo zanimivo 
2M/M4 – možnost izobraževanja 

2M/M5 – do neke mere plača 

3M/M1 – dobre odnose na delovnem mestu 
3M/M2 – upoševanja dobrih sposobnosti zaposlenega 

3M/M3 – da je delo zanimivo, pestro 

3M/M4 – izobraževanje in pridobivanje določenih znanj 
3M/M5 – da se ta znanja lahko izrazijo pri delu 

3M/M6 – da se zaposleni čuti odgovornega pri svojem delu  
3M/M7 – da lahko delo opravlja samostojno 

4M/M1 – kreativnost 
4M/M2 – samostojnost 

4M/M3 – da je delo zanimivo 

4M/M4 – možnosti pridobivanja novih znanj in novih sposobnosti 

Se nadaljuje 
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Preglednica 19 – nadaljevanje 

Kategorija Kode 

Kategorija 3 –  
Motivatorji (M) 

5Z/M1 – kvalitetni vodje 
5Z/M2 – organiziranost dela 

5Z/M3 – strokovni odnosi 

5Z/M4 – možnost izobraževanja in uporaba tega znanja 

5Z/M5 – cenjeno delo 
5Z/M6 – primerno vrednoteno delo 

6M/M1 – možnost samostojnega dela 

6M/M2 – medsebojni odnosi 
6M/M3 – da lahko svoje znanje tudi plasiram 

6M/M4 – odgovornost pri delu 

6M/M5 – spodbude za delo 

7M/M1 – dober odnos s sodelavci 
7M/M2 – da lahko pri svojem delu delujem dokaj samostojno 

7M/M3 – da lahko izrazim svoje strokovno znanje 

7M/M4 – da je delo pestro 
7M/M5 – možnost strokovnih usposabljanj in uporaba najnovejših tehnik 

7M/M6 – dobro nagrajevanje 

Kategorija 4 –  

Higieniki (H) 

1M/H1 – znižanje plače  
1M/H2 – da mi vodje določajo način opravljanja  
1M/H3 – nadrejeni noče nikdar poslušati podrejenega  
1M/H4 – slaba organizacija dela 

2M/H1 – zmanjšali plačo 
2M/H2 – organizacija dela 

3M/H1 – neustrezni ljudje, ki nam krojijo usodo na delovnem mestu 

3M/H2 – ne znajo dobro organizirati dela  
3M/H3 – so večkrat takšni, da nimajo posluha 

3M/H4 – ignoranca 

3M/H5 – višina osebnih dohodkov 

4M/H1 – premalo tekočega informiranja o aktualnih skupnih zadevah 
4M/H2 – neustrezna organiziranost 

4M/H3 – netransparentnost drugih sorodnih nalog 

5Z/H1 – neorganiziranost dela 
5Z/H2 – preveč osebno vodenje 

5Z/H3 – neenako obravnavanje zaposlenih 

5Z/H4 – neinformiranost 

5Z/H5 – neupoštevanje mnenj 
5Z/H6 – ter podcenjevanje njihovega dela 

6M/H1 – grožnje s strani države 

6M/H1 – sankcije pri osebnem dohodku 
7M/H1 – slabo nagrajen osebni dohodek 

7M/H1 – delo ni dobro organizirano 

7M/H1 – ni natančne zakonske podlage za naše delo 
7M/H1 – slaba organizacija dela 

7M/H1 – naše delo označeno kot necenjeno delo 

7M/H1 – sposobnosti predpostavljenih 

Se nadaljuje 
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Preglednica 19 – nadaljevanje 

Kategorija Kode 

Kategorija 5 –  
Zadovoljstvo s 

samim postopkom 

anketiranja in 

skrbjo podjetja za 
zadovoljstvo 

zaposlenih (PS) 

1M/PS1 – vesel, da naš zavod skrbi za zadovoljstvo delavcev 
1M/PS2 – le z anketo se vidi, kako so zaposleni zadovoljni 

1M/PS3 – če izvedeš merjenje, imaš dokaze o stanju v resnici  
1M/PS4 – meritve učinkovitosti ukrepov 

2M/PS1 – takšno merjenje je v redu, če se kasneje ukrepa 
3M/PS1 – boljše, da obstajajo tovrstne aktivnosti 
3M/PS2 – v redu, da se vpraša delavce o počutju, skrbeh in zadovoljstvu pri 
delu 
5Z/PS1 – merjenje je potrebno in koristno 

5Z/PS2 – je edino sredstvo za pridobivanje mnenj 

6M/PS1 – je upanje, da lahko vplivamo na določene spremembe 

7M/PS1 – vprašalnik in anketiranje je bistveno boljše kot v preteklih 
obdobjih 

7M/PS2 – je korak naprej 

7M/PS3 – če se bodo sprejeli krepi, potem je to zadovoljilo pričakovanja 
7M/PS4 – s tem je vzpostavljen kontakt med zaposlenimi in vodstvom 

7M/PA5 – vodstvo ima možnost vpogleda v zadovoljstvo zaposlenih 

Kategorija 6 –  

Nezadovoljstvo s 
samim postopkom 

anketiranja in 

skrbjo podjetja za 
zadovoljstvo 

zaposlenih (NPS) 

1M/NPS1 – pomislek z anonimnostjo 

1M/NPS2 – neupoštevanje ocen 
1M/NPS3 – nesprejemanje ukrepov 

2M/NPS1 – merjenja brez ukrepov so izguba časa 

2M/NPS2 – preveč vprašanj 
4M/NPS1 – gre samo za neko formalnost, ker se rezultati ne upoštevajo 

4M/NPS2 – negativni trendi oz. ocene se ne sanirajo 

4M/NPS3 – ne verjamem, da se zagotavlja popolna anonimnost 
4M/NPS4 – odgovorni se premalo trudijo za izboljšave  
4M/NPS5 – med letom se na tem nič ne naredi 
4M/NPS6 – premalo resen pristop za dvig zadovoljstva 

4M/NPS7 – statistično preigravanje ni namen teh aktivnosti 
5Z/NPS1 – Ali res to koga zanima? 

7M/NPS1 – Ali bodo res ti rezultati dali tudi kakšne ukrepe? 

7M/NPS2 – brez naknadnega ukrepanja je to početje brezpredmetno 

 

Pri izvedbi sedmih intervjujev smo lahko pojme, ki smo jih šifrirali, razdelili v šest kategorij. 

Te kategorije smo poimenovali na naslednji način: 

- kategorija 1 – primernost vsebine in strukture vprašalnika (VS), 

- kategorija 2 – neprimernost vsebine in strukture vprašalnika (NVS), 

- kategorija 3 – motivatorji (M), 

- kategorija 4 – higieniki (H), 

- kategorija 5 – zadovoljstvo s samim postopkom anketiranja in skrbjo podjetja za 

zadovoljstvo zaposlenih (PS), 

- kategorija 6 – nezadovoljstvo s samim postopkom anketiranja in skrbjo podjetja za 

zadovoljstvo zaposlenih (NPS). 

Raziskava je bila narejena na majhnem vzorcu, na podlagi katerega bi bilo težko trditi, da bi 

lahko izsledke enačili s kompletno populacijo Zavoda za zdravstveno varstvo. Vsekakor nam 
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dajo rezultati vsaj neke usmeritve, ki so nam lahko v pomoč pri raziskavi zadovoljstva 

zaposlenih in sprejemanju določenih ukrepov za dvig zadovoljstva zaposlenih z delom.  

Kljub temu smo videli, da so zaposleni odgovarjali na vprašanja podobno, kar nakazuje, da se 

je pojavila določena zasičenost podatkov. To daje kvalitativnemu raziskovalcu vedeti, da 

morda ni več treba razširjati raziskave z novimi intervjuji. 

Zgled intepretacije rezultatov kvalitativne analize je podan v nadaljevanju, pri čemer smo 

zaradi lažjega razumevanja smiselnosti uporabe kvalitativne analize v modelu prikazali 

ugotovitve omenjene raziskave po naslednjih kategorijah:  

- kategorija 1 – primernost vsebine in strukture vprašalnika (VS), 

- kategorija 2 – neprimernost vsebine in strukture vprašalnika (NVS), 

- kategorija 3 – motivatorji (M), 

- kategorija 4 – higieniki (H), 

- kategorija 5 – zadovoljstvo s samim postopkom anketiranja in skrbjo podjetja za 

zadovoljstvo zaposlenih (PS), 

- kategorija 6 – nezadovoljstvo s samim postopkom anketiranja in skrbjo podjetja za 

zadovoljstvo zaposlenih (NPS). 

Kategorija 1 – Primernost vsebine in strukture vprašalnika (VS) 

Ko smo se fazi razvoja modela lotili priprave anketnega vprašalnika, smo se opirali na 

»Svetlikovih šest sklopov« v vprašalniku. Po prvi uporabi modela oziroma izvedbi anketiranja 

smo želeli z dodatnimi intervjuji in kvalitativno analizo pridobiti povratne informacije o 

ustreznosti samega vprašalnika. Na podlagi sedmih intervjujev smo prišli do pojmov, ki nam 

opisujejo primernost vsebine in strukture vprašalnika. 

Preglednica 20: Primernost vsebine in strukture vprašalnika (VS) 

Kategorija 1 Pojmi 

Primernost vsebine in 

strukture vprašalnika 
(VS) 

podrobnejša vprašanja 

vprašanja, razdeljena po sklopih 

odgovarja svojemu namenu 

Kredibilen 

dobro pripravljen 

več dodanih sklopov 

struktura vprašalnika je v redu 

več vprašanj kot v preteklosti 
vprašanja so podrobneje razčlenjena 

je bolj natančen 

podkrepljen je s podvprašanji 
vsak sklop ima več vprašanj 
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Iz zgornje preglednice je razvidno, da je bilo zaposlenim všeč, da so imeli vprašalniki veliko 

več vprašanj, kot so jih vsebovali v preteklih letih. Tako je mogoče priti do podrobnejših 

ugotovitev glede zadovoljstva ali nezadovoljstva zaposlenih. Prav tako so kot pozitivno 

sprejeli samo strukturo vprašalnika, ki je razdeljen na šest sklopov, kjer so vprašanja bolj 

razčlenjena. Vse to nam kaže na to, da so bili ukrepi v zvezi s posodobljenjem vprašalnika 

smiselni. Vseh sedem intervjuvancev se je strinjalo s primernostjo vsebine in strukture 

vprašalnika. 

Kategorija 2 – Neprimernost vsebine in strukture vprašalnika (NVS) 

Med sedmimi intervjuvanci so imeli štirje tudi pripombe v zvezi z vsebino in strukturo 

vprašalnika. Glavni pomisleki navedenih so se nanašali na preobsežnost samega vprašalnika. 

Kot je razvidno iz preglednice, so izpostavljali preveliko število vprašanj v vprašalniku, 

preveliko število sklopov oziroma nasploh preobsežen vprašalnik. Podan je bil predlog, naj se 

na eni strani vprašalnik skrči, po drugi strani pa naj se v naslednjih obdobjih ciljano poveča 

število vprašanj tam, kjer se je pokazala nizka stopnja zadovoljstva. 

Preglednica 21: Neprimernost vsebine in strukture vprašalnika 

Kategorija 2 Pojmi 

Neprimernost vsebine 

in strukture vprašalnika 
(NVS) 

preveč sklopov in vprašanj  
premalo vprašanj, kjer je nizka stopnja zadovoljstva 

nekoliko predolg vprašalnik 

nekoliko preobsežen 

redukcija samega števila vprašanj 

 

Glede na odgovore v prvih dveh dobljenih kategorijah se je kvalitativna analiza izkazala za 

pomembno predvsem v fazi razvoja modela, saj smo si s tem pridobili kar nekaj konkretnih in 

koristnih predlogov za ukrepanje v naslednjih obdobjih. Na podoben način pa je mogoče 

pristopiti tudi k sprotni evalvaciji modela z namenom sprotnega preverjanja njegove 

primernosti oziroma relevantnosti. 

Kategorija 3 – Motivatorji (M) 

V tej kategoriji smo postavili vprašanje: »Kaj vas še posebej spodbuja k delu?«. S tem 

vprašanjem smo povpraševali po motivatorjih. Le-te smo razvrstili v 3. kategorijo naše 

kvalitativne analize. Ko smo pregledali pojme v tej kategoriji »(M) – Motivatorji«, smo 

ugotovili, da le-te lahko razdelimo še v podkategorije. Tako smo rezultate v kategoriji 

razdelili še na šest podskupin oz. podkategorij: 

- nagrajevanje in plača, 

- odnosi s sodelavci, 

- odnosi z vodjami, 
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- samostojnost in odgovornost pri delu, 

- izobraževanje in uporaba znanja, 

- zanimivost, kreativnost, pestrost dela. 

Preglednica 22: Motivatorji  

Kategorija 3 Pojmi 

Motivatorji (M) Nagrajevanje in plača: 
do neke mere plača 

do neke višine plača 

dobro nagrajevanje 

Odnosi s sodelavci: 

dobri odnosi s sodelavci 

Odnosi 

dobri odnosi na delovnem mestu 

medsebojni odnosi 

dober odnos s sodelavci 

podkrepljen je s podvprašanji 
vsak sklop ima več vprašanj 
Odnosi z vodji: 

dober odnos z nadrejenimi 

da vodja upošteva, kaj mu bolj leži 
upoštevanja dobrih sposobnosti zaposlenega 

organiziranost dela 

strokovni odnosi 

kvalitetni vodje 

spodbude za delo 

Samostojnost in odgovornost pri delu: 

za svoje delo sam odgovoren 

samostojnost pri delu 

da opravljam delo samostojno 

da se zaposleni čuti odgovornega pri svojem delu 

da lahko delo opravlja samostojno 

Samostojnost 

možnost samostojnega dela 

odgovornost pri delu 

da lahko pri svojem delu delujem dokaj samostojno 

Izobraževanje in uporaba znanja:  
možnost izobraževanja 

Izobraževanje 

izobraževanje in pridobivanje določenih znanj 
da se ta znanja lahko izrazijo pri delu 

možnosti pridobivanja novih znanj in novih sposobnosti 
možnost izobraževanja in uporaba tega znanja 

da lahko svoje znanje tudi plasiram 

da lahko izrazim svoje strokovno znanje 

možnost strokovnih usposabljanj in uporaba najnovejših tehnik 

Se nadaljuje 
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Preglednica 22 – nadaljevanje 

Kategorija 3 Pojmi 

Motivatorji (M) Zanimivost, kreativnost, pestrost dela: 
da je delo zanimivo 

da je delo zanimivo, pestro 

da je delo zanimivo 

da je delo pestro 
Kreativnost 

Cenjenost, vrednotenost dela: 

cenjeno delo 
primerno vrednoteno delo 

 

Tako smo ugotovili, kateri motivatorji so za zaposlene v ZZV Maribor najpomembnejši. Kot 

je razvidno iz zgornje preglednice, so zaposleni v vzorcu odgovarjali na vprašanja isto oz. 

podobno, kar nam pove, da se je tudi v tej kategoriji vprašanj pojavila zasičenost podatkov, na 

podlagi česar lahko sklepamo, da ni treba več razširjati raziskave z novimi intervjuji.  

Navedeni pojmi v podkategorijah kategorije (M) – Motivatorji so nam v pomoč oz. so nam 

pomembni predvsem v tretji fazi našega modela, in sicer pri načrtovanju in pripravi ukrepov 

za povečevanje zadovoljstva zaposlenih pri delu. Ukrepati je smiselno na teh področjih, saj le-

ta povečujejo stopnjo zadovoljstva.  

Pri vseh v vzorcu so bili poudarki na omenjenih šestih podkategorijah, kar po raziskovalnem 

mnenju verjetno pomeni osebno ogledalo našega podjetja.  

Kategorija 4 – Higieniki (H) 

Tukaj smo postavili vprašanje: »Kaj vam še posebej jemlje voljo do dela?«. S tem vprašanjem 

smo želeli ugotoviti higienike za zaposlene v ZZV Maribor.  

Ko smo pregledali pojme v tej kategoriji »(H) – Higieniki«, smo ugotovili, da le-te lahko 

razdelimo v pet podkategorij:  

- osebni dohodki, 

- slaba organizacija dela, 

- nestrokovno vodenje, 

- informiranost, 

- državna regulativa. 
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Preglednica 23: Higieniki 

Kategorija 4 Pojmi 

Higieniki (H) Osebni dohodki: 
znižati plačo 

zmanjšali plačo 

višina osebnih dohodkov 

sankcije pri osebnem dohodku 
slabo nagrajen, nizek osebni dohodek 

Slaba organizacija dela: 

slaba organizacija dela 
organizacija dela 

neutrezni ljudje, ki nam krojijo usodo na delovnem mestu 

ne znajo dobro organizirati dela 

neustrezna organiziranost 
neorganiziranost dela 

delo ni dobro organizirano 

slaba organizacija dela 
delo označeno kot necenjeno delo 

Nestrokovno vodenje: 

da mi vodje določajo način opravljanja 

nadrejeni noče nikdar poslušati podrejenega 
neustrezni ljudje, ki nam krojijo usodo na delovnem mestu 

večkrat so takšni, da nimajo posluha 

Ignoranca 
preveč osebno vodenje 

neenako obravnavanje zaposlenih 

neupoštevanje mnenj 
sposobnosti predpostavljenih 
podcenjevanje dela 

Informiranost: 

premalo tekočega informiranja o aktualnih skupnih zadevah 
netransparentnost drugih sorodnih nalog 

Neinformiranost 

Državna regulativa: 
grožnje s strani države 
ni natančne zakonske podlage za naše delo 

 

Tako smo ugotovili, kateri so najpomembnejši higieniki za zaposlene v ZZV Maribor. Kot je 

razvidno iz zgornje preglednice, so zaposleni v vzorcu odgovarjali podobno, zaradi česar 

lahko sklepamo, da je tudi tukaj prišlo do zasičenosti podatkov, tako da nam tudi v zvezi s 

tem ni treba več razširjati raziskave z novimi intervjuji.  

Tudi v teh podkategorijah v kategoriji »(H) – Higieniki« so nam navedeni pojmi v pomoč v 

tretji fazi našega modela pri načrtovanju in pripravi ukrepov, da ne bi prišlo do zmanjšanja 

stopnje zadovoljstva zaposlenih pri delu.  
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Kategorija 5 – Zadovoljstvo s samim postopkom anketiranja in skrbjo podjetja za 

zadovoljstvo zaposlenih (PS) 

To kategorijo smo identificirali na podlagi analize zadnjega vprašanja v intervjuju, in sicer 

smo zastavili naslednje vprašanje: »Kakšno je vaše mnenje o merjenju in skrbi za 

zadovoljstvo zaposlenih v ZZV Maribor ter samim postopkom izvedbe anketiranja?« Vsi 

anketirani v vzorcu so se strinjali o pomembnosti tovrstnih aktivnosti. Tu smo izvedeli 

marsikaj: od tega, da je takšno merjenje potrebno in učinkovito, do tega, da je to korak naprej 

v primerjavi s preteklimi obdobji, ko so bili vprašalniki zelo splošni in nam niso dali mnogo 

odgovorov o zadovoljstvu zaposlenih.  

Preglednica 24: Zadovoljstvo s samim postopkom anketiranja in skrbjo podjetja za 

zadovoljstvo zaposlenih 

Kategotija 5 Pojmi 

Zadovoljstvo s samim 

postopkom anketiranja 

in skrbjo podjetja za 
zadovoljstvo zaposlenih 

(PS) 

vesel, da naš zavod skrbi za zadovoljstvo delavcev 

le z anketo se vidi, kako so zaposleni zadovoljni 

če izvedeš merjenje, imaš dokaze o stanju v resnici 
meritve učinkovitosti ukrepov 

takšno merjenje je v redu, če se kasneje ukrepa 

boljše, da obstajajo tovrstne aktivnosti 

v redu je, da se vpraša delavce o počutju, skrbeh in zadovoljstvu pri delu 

merjenje je potrebno in koristno 

je edino sredstvo za pridobivanje mnenj 

je upanje, da lahko vplivamo na določene spremembe 

vprašalnik in anketiranje bistveno boljše kot v preteklih obdobjih 

je korak naprej 

če se bodo sprejeli ukrepi, potem je to zadovoljilo pričakovanja 

s tem je vzpostavljen kontakt med zaposlenimi in vodstvom 

vodstvo ima možnost vpogleda v zadovoljstvo zaposlenih 

 

Prav tako so povedali, da je to sredstvo za pridobivanje mnenj, da je tako vzpostavljen 

kontakt med zaposlenimi in vodstvom, kot tudi to, da je takšno merjenje v redu, če se v 

nadaljevanju sprejmejo ukrepi za dvig zadovoljstva. V zvezi s postopkom anketiranja in 

skrbjo podjetja za zadovoljstvo zaposlenih so bili izraženi določeni pomisleki, kar je razvidno 

iz naslednje kategorije. 

Kategorija 6 – Nezadovoljstvo s samim postopkom anketiranja in skrbjo podjetja za 

zadovoljstvo zaposlenih (NPS) 

V povezavi s to kategorijo, ki spada v sklop istega vprašanja kot kategorija 5, so razvidni 

pomisleki v zvezi s samim merjenjem in skrbjo za zadovoljstvo zaposlenih v ZZV Maribor ter 

samim postopkom izvedbe anketiranja aktivnosti. Tako lahko razberemo iz preglednice, da so 

imeli pri tem pomisleke v zvezi z anonimnostjo in z resnostjo pristopa k temu. Nekateri 
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anketirani tudi niso verjeli, da se bodo na podlagi teh anket sprejemali resni ukrepi in so 

menili, da je vse to početje brez pravih ukrepov izguba časa.  

Preglednica 25: Nezadovoljstvo s samim postopkom anketiranja in skrbjo podjetja za 

zadovoljstvo zaposlenih 

Kategorija 6 Pojmi 

Nezadovoljstvo s 

samim postopkom 
anketiranja in skrbjo 

podjetja za 

zadovoljstvo zaposlenih 

(NPS) 

pomislek z anonimnostjo 

neupoštevanje ocen 

nesprejemanje ukrepov 

merjenja brez ukrepov so izguba časa 

preveč vprašanj 
gre samo za neko formalnost, ker se rezultati ne upoštevajo 

negativni trendi oz. ocene se ne sanirajo 

ne verjamem, da se zagotavlja popolna anonimnost 

odgovorni se premalo trudijo za izboljšave 

med letom pa se na tem nič ne naredi 
premalo resen pristop za dvig zadovoljstva 

Ali res to koga zanima? 

s tem je vzpostavljen kontakt med zaposlenimi in vodstvom 

Ali bodo res ti rezultati dali tudi kakšne ukrepe? 

brez naknadnega ukrepanja je to početje brezpredmetno 

 

S pomočjo pete in šeste kategorije v kvalitativni analizi podatkov smo izvedeli, ali je ves 

model sploh smiseln oz. kako ga dojemajo zaposleni. Vsi ti podatki iz teh dveh kategorij so 

zelo pomembni za razvoj našega modela in tudi za vse ostale faze modela za spremljanje 

zadovoljstva ter merjenje učinkovitosti ukrepov za spodbujanje zadovoljstva. 
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6 UGOTOVITVE 

Namen naloge je bil razviti model za spremljanje zadovoljstva zaposlenih in raziskati, ali je 

razviti model uporaben za ugotavljanje sprememb v zadovoljstvu zaposlenih po izvedenih 

ukrepih vodstva z namenom povišanja zadovoljstva zaposlenih. Predlagani model naj bi 

vodstvu namreč omogočal redno preverjanje, ali so izbrani izvedeni ukrepi z namenom 

izboljšanja stanja na področju zadovoljstva zaposlenih zadovoljili pričakovanja ali ne. To smo 

ponazorili tako, da smo razviti model tudi sami uporabili v dveh zaporednih obdobjih, kar 

smo prikazali že v prejšnjih poglavjih. Ob tem je seveda treba izpostaviti, da je model splošno 

uporaben, tudi v primeru sprejetja oziroma izvedbe drugačnih ukrepov na obravnavanem 

področju. Pomembna je le njegova kontinuirana raba. Dejstvo je namreč, da se učinek 

izbranega ukrepa, sprejetega v določenem letu, ne izrazi nujno takoj. Zaposleni so lahko sprva 

do izbranega ukrepa nekoliko zadržani, nezaupljivi ali pa niti ne začutijo bistva sprejetega 

ukrepa. Zato je vsekakor smiselno model uporabljati daljše časovno obdobje, saj imajo lahko 

nekateri ukrepi učinke šele na dolgi rok. Prav ob kontinuirani uporabi modela v daljšem 

obdobju lahko pridemo do realnejših ocen učinkovitosti izvedenih ukrepov. Pomemben 

element razvitega modela predstavlja vprašalnik, ki se je strukturno in vsebinsko poglobljeno 

obravnaval tako v okviru strokovne komisije SVK, vodstva zavoda, kot tudi v okviru 

posameznih zaposlenih po centrih ZZV Maribor. Dodatno smo konstruktno veljavnost 

preverili s pomočjo faktorske analize, katere rezultati so pokazali, da znotraj izvornih šestih 

sklopov obstaja nekaj redundance, ki bi jo bilo v bodoče morda zaradi večje uporabnosti 

vprašalnika koristno upoštevati. Sicer pa nismo naleteli na resnejša odstopanja od izvorne 

Svetlikove strukture vprašalnika, zaradi česar smo v predlaganem modelu ohranili izvorni 

vprašalnik (šest sklopov), kar nam je obenem olajšalo primerljivost naših rezultatov z 

obstoječimi podobnimi raziskavami. 

Poleg razvitega anketnega vprašalnika model sestavljajo tudi predlagane metode analize 

anketnih podatkov, ki uporabnikom modela omogočajo pridobitev celovite vsakokratne ocene 

stanja na področju zadovoljstva zaposlenih, kar omogoča pravočasno zaznavo problemov in s 

tem podlago za pravočasno ukrepanje vodstva. Podatke, ki smo jih zbrali z omenjenim 

anketnim vprašalnikom, smo v obeh zaporednih anketiranjih analizirali s pomočjo izbranih 

metod kvantitativne analize. To smo naredili z namenom, da bi ponazorili uporabo 

predlaganih metod, ki so neposredno povezane z implementacijo modela v konkretnih 

okoliščinah, ter možne načine analize in interpretacije zbranih podatkov. Cilj tega je presoja 

učinkovitosti vsakokratnih izvedenih ukrepov v smeri povečanja zadovoljstva zaposlenih. 

Čeprav je bil osnovni namen izvedenih analiz predvsem v ponazoritvi uporabe predlaganih 

metod analize podatkov, so nam dobljeni rezultati analize, ki jih povzemamo v nadaljevanju, 

omogočili tudi neposredno oceno učinkovitosti izvedenih ukrepov, za katere se je vodstvo 

ZZV Maribor odločilo po znanih rezultatih prve uporabe modela. 
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V prvem sklopu »Vsebina dela« smo natančneje preučili vse trditve. Med petimi trditvami so 

bili sprejeti ukrepi le v zvezi s tremi trditvami; za trditev številka 3, 4 in 5. Ukrepi so se 

sprejeli tam, kjer sta imeli skupina SVK in vodstvo možnost smiselnega ukrepanja. Na 

podlagi rezultatov smo prišli do ugotovitve, da nam je naš model za merjenje učinkovitosti 

ukrepov za dvig zadovoljstva zaposlenih pokazal, da so bili ukrepi smiselni. Z izvedbo 

ukrepov smo prišli do statistično pomembnega izboljšanja ocen. Na podlagi analize rezultatov 

smo lahko potrdili hipotezo 1: »Dejavnik Vsebina dela – ukrepi managementa pozitivno 

vplivajo na stopnjo zadovoljstva.« 

V drugem sklopu, poimenovanem »Samostojnost pri delu«, smo analizirali zadovoljstvo s 

tremi trditvami. Ukrepi so se sprejeli in izvedli v zvezi z drugo in tretjo trditvijo tega sklopa. 

Z modelom za merjenje učinkovitosti ukrepov za dvig zadovoljstva zaposlenih smo zaznali, 

da je prišlo do statistično pomembnih sprememb le v primeru ukrepov pri zadnji trditvi 

drugega sklopa. Tako nismo mogli potrditi hipoteze 2: »Dejavnik Samostojnost pri delu – 

ukrepi managementa pozitivno vplivajo na stopnjo zadovoljstva.« 

V tretjem sklopu, poimenovanem »Nagrajevanje in ugodnosti«, smo analizirali zadovoljstvo s 

pomočjo osmih trditev. Glede na to, da je med vsemi ta sklop v povprečju ocenjen najnižje, 

mu je bilo posvečeno več pozornosti (tudi s strani vodstva zavoda). Tako se je ukrepalo pri 

šestih od osmih trditev. Kljub temu, da so se sprejeli ukrepi v smislu informiranja zaposlenih 

in kljub dejstvu, da naš zavod v ničemer ne zaostaja glede višine plač v primerjavi z ostalimi 

zdravstvenimi inštitucijami, so bili podani predlogi za sestavo posebne skupine, v kateri so 

bili predstavniki vodstva, finančne službe, sindikata in predstavniki zaposlenih po centrih. 

Naloga vseh navedenih je bila proučiti možnosti korekcije pri višini delitve uspešnosti po 

drugačnem ključu, da se na letnem individualnem razgovoru zaposlenim natančno razloži, 

katerim vidikom njihovega dela daje predpostavljeni največji poudarek pri oceni delovne 

uspešnosti ter da se na sestankih seznani zaposlene, da smo v javnem sektorju v primerjavi z 

realnim sektorjem v zvezi z zaposlitvijo varni. V letu »N+1« ni prišlo do statistično 

pomembnih sprememb v primerjavi z letom »N«. Do statistično pomembne spremembe je 

prišlo le pri zadnjem ukrepu pri trditvi »S prehrano v ZZV Mb sem zadovoljen«. Dvig stopnje 

zadovoljstva je posledica ukrepa zaposlitve nove kuharice in dograditve nove jedilnice. Na 

podlagi navedenega nismo mogli potrditi hipoteze 3: »Dejavnik Nagrajevanje in ugodnosti – 

ukrepi managementa pozitivno vplivajo na stopnjo zadovoljstva.« 

Četrti sklop, poimenovan »Vodenje in organizacija«, smo analizirali s pomočjo 17-ih trditev. 

Te so bile razdeljene v tri podsklope, in sicer v podsklop »Vodenje«, »Informiranost« in 

»Kominiciranje, vizija«. V prvem podsklopu smo analizirali zadovoljstvo z osmimi trditvami. 

V zvezi s šestimi trditvami so bili ukrepi tudi realizirani. Pri vseh teh je prišlo do statistično 

pomembnih sprememb, tako da se je pri njih stopnja zadovoljstva povečala. V drugem 

podsklopu smo analizirali zadovoljstvo z dvema trditvama. Ukrepi so bili realizirani le pri eni 

trditvi, kljub temu pa do statistično pomembnih sprememb ni prišlo. V trerjem podsklopu smo 



83 

analizirali zadovoljstvo s sedmimi trditvami. Ukrepi so bili realizirani v zvezi s tremi 

trditvami. Pri vseh teh je prišlo do statistično pomembnih sprememb v smislu povišanja 

stopnje zadovoljstva. Z modelom za evalvacijo učinkovitosti uvedenih ukrepov za 

spodbujanje zadovoljstva zaposlenih smo tako lahko ocenili, da je bilo devet od desetih 

ukrepov učinkovitih. Tako smo lahko potrdili hipotezo 4: »Dejavnik Vodenje in organizacija 

– ukrepi managementa pozitivno vplivajo na stopnjo zadovoljstva.« 

V petem sklopu smo analizirali zadovoljstvo s šestimi trditvami. Sklop je bil poimenovan 

»Odnosi s sodelavci pri delu«. Ukrepi so bili sprejeti pri 4., 5. in 6. trditvi. Z modelom za 

evalvacijo učinkovitosti uvedenih ukrepov za spodbujanje zadovoljstva zaposlenih smo 

zaznali, da je do statistično pomembnih sprememb prišlo le pri zadnjih dveh trditvah. Ukrep v 

zvezi s 4. trditvijo, kjer je vodstvo zaprosilo predstojnike, naj bodo pozornejši na morebitne 

konflikte med zaposlenimi in naj v določenih primerih ukrepajo, ni bil dovolj dobro definiran, 

saj posledično ni prišlo do statistično pomembnih sprememb med obdobjema. Kljub temu pa 

smo lahko potrdili hipotezo 5: »Dejavnik Odnosi s sodelavci pri delu – ukrepi managementa 

pozitivno vplivajo na stopnjo zadovoljstva.« 

V šestem sklopu smo analizirali zadovoljstvo s petimi trditvami. Sklop je bil poimenovan 

»Delovni pogoji«. V tem sklopu se je ukrepalo le v zvezi z eno trditvijo. Tako se je sprejel 

sklep v zvezi z uvedbo samih standardov kakovosti. Tu je bilo zaposlenim podrobneje 

predstavljeno, kakšne so dejanske koristi in do katerih izboljšav smo prišli preko tega. 

Zaposlenim je bilo predstavljeno tudi to, da nekatere dejavnosti zavoda brez standardov 

kakovosti ne morejo biti konkurenčne na trgu dela. S pomočjo modela za evalvacijo 

učinkovitosti uvedenih ukrepov za spodbujanje zadovoljstva zaposlenih smo ocenili, da je 

prišlo kot posledica izvedenega ukrepa med letoma do statistično pomembne spremembe v 

smislu povečanja stopnje zadovoljstva. Pri ostalih trditvah do tega ni prišlo, saj ni bilo 

sprejetih nobenih ukrepov. Potrdili smo hipotezo 6: »Dejavnik Delovni pogoji – ukrepi 

managementa pozitivno vplivajo na stopnjo zadovoljstva.« 

V fazi razvoja modela smo rezultate, do katerih smo prišli z uporabo kvantitativnih metod, 

dodatno osvetlili s pomočjo intervjujev z izbranimi zaposlenimi ter s pomočjo kvalitativne 

analize tako zbranih podatkov. Kot pomemben cilj smo si namreč zastavili pridobitev 

informacij o tem, kaj predstavljajo zaposlenim »higieniki« in kaj »motivatorji«, ki so s 

proučevanim zadovoljstvom zaposlenih neposredno povezani. Obenem pa je enak pristop 

mogoče uporabiti tudi ob siceršnji vsakokratni implementaciji razvitega modela, še posebej z 

namenom: 

- poglobljene obravnave tistih vidikov dela, s katerimi je z modelom ocenjeno zadovoljstvo 

najnižje; 

- poglobljene obravnave vidikov, kjer model kljub izvedenim ukrepom ne zazna želenih 

sprememb ter 
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- sprotne evalvacije primernosti anketnega vprašalnika in tudi vseh postopkov, povezanih z 

implementacijo modela. 

Na podlagi prikazanih postopkov implementacije razvitega modela ter predlaganih načinov 

interpretacije rezultatov statističnih analiz smo lahko torej potrdili tezo, da je na osnovi 

oblikovanega modela za evalvacijo učinkovitosti uvedenih ukrepov za spodbujanje 

zadovoljstva zaposlenih mogoče oceniti učinkovitost ukrepov, ki jih je izbrana organizacija 

uvajala za izboljšanje zadovoljstva. Menimo, da je model primeren in dovolj enostaven, da ga 

lahko vodstvo uporabi tudi v prihodnje. 
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7 PRISPEVEK K ZNANOSTI 

Izvirnost naloge oz. prispevek naloge k znanosti je v modelu za spremljanje zadovoljstva 

zaposlenih s svojim delom kot podlage za spremljanje ukrepov in naknadno merjenje 

zadovoljstva za evalvacijo učinkov teh ukrepov. Pri tem bi želeli izpostaviti, da z raziskavo v 

nalogi nismo želeli le analizirati zadovoljstva, kar je mogoče zaslediti v vrsti drugih podobnih 

raziskav. Poleg prikaza ocene zadovoljstva je bil glavni namen naloge zgraditi celovit model, 

ki omogoča podporo zaključeni zanki kakovosti (quality loop). Z njim lahko analiziramo 

trenutno stanje, kjer so rezultati osnova za ukrepanje. Po izvedbi ukrepov omogoča evalvacijo 

učinkovitosti in se ponovno vrne na začetek kot podlaga za sprejemanje novih/popravljenih 

ukrepov.  

Tako smo razvili model, ki ga lahko organizacija uporablja samostojno in ji za to ni treba 

najeti zunanjega izvajalca, kar predstavlja finančno racionalizacijo za javni zdravstveni zavod. 

Omenjeni model je narejen glede na specifičnost izbrane organizacije/javnega zavoda, vendar 

pa ga je mogoče uporabiti tudi v drugih javnih zdravstvenih zavodih.  

Omeniti je treba še, da nam tudi rezultati iz izvedene raziskave pomembno dopolnjujejo 

obstoječe znanje na področju dejavnikov zadovoljstva zaposlenih z delom, še posebej, ko 

govorimo o javnih zavodih s področja preventivnih zdravstvenih dejavnosti. 
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8 SKLEP 

Osrednji predmet proučevanja magistrske naloge je bil oblikovati model za spremljanje 

zadovoljstva in evalvacijo učinkovitosti ukrepov za izboljševanje zadovoljstva zaposlenih. 

Področje obravnave magistrskega dela interdisciplinarno povezuje znanja s področja 

kompleksnih sistemov, znanja s področja managementa ter subjektivnega odziva zaposlenih. 

Zadovoljstvo zaposlenih je predmet obravnave številnih domačih in tujih raziskav. Ob 

natančnem pregledu referenčne literature je bilo mogoče priti do spoznanja, da enoznačna 

definicija pojma ne obstaja. Definicije se pri veliko avtorjih še zmeraj precej razlikujejo. 

Lahko bi rekli, da gre za posameznikovo oceno doživljanja dela. 

Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo različni elementi oziroma t. i. dejavniki zadovoljstva. 

Obenem je bilo iz različnih virov mogoče razbrati, da je teh dejavnikov veliko. Ti so lahko 

plača, delovni pogoji, medosebni odnosi, napredovanje, izobraževanje, delovni čas, stalnost 

zaposlitve, pripadnost zaposlenih, organizacijsko vzdušje, organizacijska kultura itd. Pomen 

posameznih dejavnikov se med posameznimi področji dejavnosti in tudi med posameznimi 

vrstami delovnih mest razlikuje, kar je treba upoštevati pri njihovem vrednotenju.  

Zdravstvena dejavnost je tipično delovno intenzivna dejavnost. Vse, kar se v zdravstvu 

naredi, je večinoma rezultat dela človeka, ki ga ni mogoče nadomestiti s stroji. Če se v 

organizaciji ukvarjamo z zadovoljstvom, si ga ne moremo predstavljati brez merjenja le-tega. 

V Sloveniji je bilo v zdravstvu narejenih že kar nekaj raziskav na temo zadovoljstva 

zaposlenih. Iz nekaterih študij je bilo razvidno, da so bili zdravstvenim delavcem v zdravstvu 

za doseganje in ohranjanje njihovega zadovoljstva z delom najbolj pomembni medsebojni 

odnosi, varnost zaposlitve, pomoč drugim, uresničevanje svojih sposobnosti, samostojnost pri 

delu ter pripadnost delovni skupini. V sklopu magistrske naloge je bila proučevana 

organizacija Zavod za zdravstveno varstvo Maribor. Za cilj smo si zastavili preveriti, ali 

podobne ugotovitve veljajo tudi za proučevano organizacijo. Sicer je bil osrednji namen 

raziskave oblikovanje modela za spremljanje zadovoljstva in evalvacijo ukrepov za 

spodbujanje zadovoljstva zaposlenih v proučevani organizaciji ter ponazoritev njegove 

učinkovite rabe. 

Razvoj omenjenega modela je potekal v dveh fazah. V prvi fazi sta bila izvedena dva 

procesna koraka, in sicer »priprava modela« ter »pilotna evalvacija modela«. V drugi fazi, 

poimenovani »Pripravljen model za periodično uporabo«, pa smo izvedli naslednje štiri 

procesne korake: 

- izvedba anketiranja, 

- analiza podatkov s podkorakom – izvedba polstrukturiranega intervjuja, 

- določanje ukrepov, 

- izvedba ukrepov. 
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Vrednost modela je predvsem v standardizaciji postopkov. S pomočjo tega lahko vodstvo 

vsako leto oceni, ali so ukrepi zadovoljili pričakovanja ali ne. Pomembno je, da je mogoče z 

modelom dobiti verodostojne podatke oz. rezultate tudi takrat, ko sprejmemo drugačne ukrepe 

od uporabljenih v našem konkretnem primeru.  

V fazi 1 razvoja modela, ki bi jo lahko poimenovali tudi pripravljalna faza, smo v procesnem 

koraku »Priprava modela« izvedli dve aktivnosti, in sicer: 

- »Priprava anketnega vprašalnika«, kjer smo v vprašalnik vključili »šest Svetlikovih 

sklopov.«  

- »Priprava metodologij v modelu«, kjer smo pripravili:  

- predloge vzorčenja, 

- predloge metod za zbiranje podatkov in 

- predloge metod analize podatkov. 

Drugi procesni korak v fazi 1 smo poimenovali »Pilotna evalvacija modela«. Glavni razlog za 

vključitev tega koraka je bil v zagotavljanju povratnih informacij o uspešnosti in kakovosti 

oblikovanega modela, ugotavljanja primernosti uporabljenih metod ter o možnosti izboljšav 

identificiranih pomanjkljivosti v modelu.  

V fazi 2 »Pripravljen model za periodično uporabo« je bilo v prvem procesnem koraku 

»Izvedba ankete« postavljeno pravilo, da mora biti anketiranje izvedeno po enaki metodi 

anketiranja ter vzorčenje izvedeno po enakih kriterijih, kar naj bi omogočilo kvalitetne 

primerjave med posameznimi leti.  

V drugem procesnem koraku, ki smo ga poimenovali »Analiza podatkov in priprava ter 

izvedba kvalitativne analize«, smo ponazorili izvedbo analize anketnih podatkov z izbranimi 

metodami kvantitativne analize ter njihove interpretacije. Dobljene rezultate smo dodatno 

osvetlili s pomočjo ugotovitev kvalitativne analize podatkov, pridobljenih na osnovi 

opravljenih polstrukturiranih intervjujev.  

V tretjem procesnem koraku »Priprava ukrepov« smo na podlagi rezultatov izvedenih analiz 

pričeli z določanjem možnih ukrepov za uresničevanje zastavljenih ciljev. Namen tega koraka 

je bil predvsem v ponazoritvi učinkovite uporabe pridobljenih rezultatov uporabe razvitega 

modela. 

V zadnjem procesnem koraku »Izvedba ukrepov« so bile aktivnosti začrtane z namenom 

izboljšanja stanja na posameznih področjih v skladu s strukturo vprašalnika. Ukrepi morajo 

biti konkretizirani po sklopih in se nanašati na vsebino trditve, ki je bila ocenjena v območju, 

ki nakazuje potebo po ukrepanju. 

Na podlagi prikazanih postopkov implementacije razvitega modela ter predlaganih načinov 

interpretacije rezultatov statističnih analiz lahko torej potrdimo tezo, da je na osnovi 
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oblikovanega modela za evalvacijo učinkovitosti uvedenih ukrepov za spodbujanje 

zadovoljstva zaposlenih mogoče oceniti učinkovitost ukrepov, ki jih je izbrana organizacija 

uvajala za izboljšanje zadovoljstva. Menimo, da je model primeren in dovolj enostaven, da ga 

lahko vodstvo uporabi tudi v prihodnje.  
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Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH  

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 

Prvi sklop: Zadovoljstvo s samim delom (vsebina) 

S svojim delom sem zadovoljen. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Količina in obseg dela, ki ga opravljam, sta zame primerna. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Po končanem delu se redko počutim utrujeno in napeto.  

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Pri delu lahko izrazim svoje sposobnosti in znanje. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

S svojim strokovnim razvojem (usposabljanje, izobraževanje) v ZZV MB sem zadovoljen. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Drugi sklop: Samostojnost pri delu 

Pri svojem delu sem dovolj samostojen. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Pri reševanju morebitnih težav na centru sem dovolj vključen. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

V okviru delovnega časa si lahko naloge razporejam sam. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Tretji sklop: Nagrajevanje in ugodnosti 

Po plačni prevedbi sem zadovoljen s svojo plačo. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Višina plače, ki jo dobim, je primerna vloženi učinkovitosti in prispevku k uspešnosti zavoda. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 
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Sistem delitve uspešnosti se mi zdi pravičen. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega dela daje predpostavljeni največji poudarek pri 
oceni moje delovne uspešnosti. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Višina uspešnosti, ki jo prejemam, je v okviru realne možnosti primerna vloženemu trudu za 
opravljeno delo. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Ocenjujem, da je stopnja varnosti in zanesljivosti moje zaposlitve visoka. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Z ugodnostmi ZZV MB na področju letovanja, strokovnih ekskurzij, družabnih srečanj, …, 
sem zadovoljen. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

S prehrano na ZZV MB sem zadovoljen. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Četrti sklop: Vodenje, informiranost in komuniciranje 

Delo v centru je dobro organizirano.  

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Ocenjujem, da je sodelovanje z vodjo oddelka dobro. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Ocenjujem, da je sodelovanje s predstojnikom dobro. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Neposredno nadrejeni ima dostojen in pošten odnos do mene. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Kadar prihaja do težav na mojem delovnem mestu, mi kateri od mojih predpostavljenih vedno 
priskoči na pomoč, me motivira in vzpodbuja.  

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 
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V primeru dobro opravljenega dela ali morebitnih zaslug, me vodja ali predstojnik javno 

pohvali. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Z načinom vodenja nadrejenih sem zadovoljen. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Pri svojem delu s strani katerega od predpostavljenih nisem šikaniran. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Informiranost na centru je dobra. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

S strani predstojnika oz. vodje sem pravočasno informiran o vsem, kar potrebujem za 
opravljanje svojega dela.  

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Komunikacija z nadrejenimi je sproščena in učinkovita. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Komunikacija med sodelavci na centru je dobra. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Komuniciranje med centri se je v primerjavi s prejšnjim letom izboljšalo. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Intranetno stran uporabljam: 

a – tedensko b – vsaj enkrat mesečno c – vsaj dvakrat letno d – nikoli 

S politiko kakovosti ZZV MB sem seznanjen 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Seznanjen sem z letnimi cilji ZZV MB. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Z vizijo zavoda sem seznanjen. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 
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Peti sklop: Odnosi s sodelavci pri delu 

S sodelavci se dobro razumem. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Sodelavci so mi pripravljeni pomagati, ko potrebujem pomoč. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Sodelavci so mi pripravljeni posredovati svoje znanje in izkušnje. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Med sodelavci ni medsebojnih konfliktov. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

V centru je dobro delovno vzdušje. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Pri delu me sodelavci ne motijo s svojimi zasebnimi pogovori.  

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Šesti sklop: Delovni pogoji 

S svojim delovnim prostorom sem zadovoljen. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Za delo imam primerne delovne pripomočke. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Za varstvo pri delu je dobro poskrbljeno. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Z uvedbo standardov kakovosti (ISO 9001, ISO/IEC 17025) se je izboljšala kakovost dela. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

Z delovnim časom sem zadovoljen. 

1 – ne drži 2 3 4 5 – povsem drži 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kaj bi se po vašem mnenju moralo spremeniti, da bi se vi v službi bolje počutili? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

Stopnja izobrazbe:  

1 – osnovna, poklicna 2 – srednja, višja 3 – visoka, spec., mag., dr. 
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VPRAŠALNIK ZA KVALITATIVNO RAZISKAVO  

1. Kakšno je vaše mnenje o strukturi in vsebini vprašalnika?  

2. Kaj vas še posebej spodbuja k delu? 

(Primer: dobri medsebojni odnosi, možnost uporabe znanja, samostojnost in odgovornost 

pri delu, zanimivost, pestrost dela, pridobivanje novega znanja in sposobnosti, ustrezna 

organizacija dela, primerni OD, dobri odnosi s sodelavci, cenjeno delo, ustrezni vodje, 

priznanje za opravljeno delo, dobre delovne razmere,raznolikost delovnih nalog.) 

3. Kaj vam še posebej jemlje voljo do dela?  

(Primer: dobri medsebojni odnosi, možnost uporabe znanja, samostojnost in odgovornost 

pri delu, zanimivost, pestrost dela, pridobivanje novega znanja in sposobnosti, ustrezna 

organizacija dela, primerni OD, dobri odnosi s sodelavci, cenjeno delo, ustrezni vodje, 

priznanje za opravljeno delo, dobre delovne razmere, raznolikost delovnih nalog.) 

4. Kakšno je vaše mnenje o merjenju in skrbi za zadovoljstvo zaposlenih v ZZV Maribor? 
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PREDSTAVITEV VZORCA 

Število (struktura) anketiranih po stopnji izobrazbe 

Stopnja izobrazbe 

Leto anketiranja 

2009 2010 

Število % Število % 

osnovna, poklicna 15 7,7 9 4,7 

srednja, višja 97 49,7 107 55,4 

visoka, spec., mag., dr. 83 42,6 77 39,9 

Skupaj 195 100,0 193 100,0 

Hi-kvadrat (stopnja pomembnosti)    2,205 (0,332) 

 

Število (struktura) anketiranih po enoti 

Stopnja izobrazbe 

Leto anketiranja 

2009 2010 

Število % Število % 

ce 7 3,3 6 2,9 
chze 12 5,7 12 5,8 

cmb 0 0,0 53 25,7 

czvp 13 6,1 13 6,3 

ddd 20 9,4 29 14,1 
ddda 3 1,4 0 0,0 

dddb 6 2,8 0 0,0 

ivo 75 35,4 68 33,0 
mb 54 25,5 0 0,0 

sss 22 10,4 25 12,1 

Skupaj 212 100,0 206 100,0 

Hi-kvadrat (stopnja pomembnosti)    118,202 (0,000) 

 

center_ID * Leto anketiranja Crosstabulation 

Count 

center_ID 
Leto anketiranja 

Total 
2009 2010 

ce 7 6 13 

chze 12 12 24 

cmb 54 53 107 

czvp 13 13 26 
ddd 20 29 49 

ddda 3 0 3 

dddb 6 0 6 
ivo 75 68 143 

sss 22 25 47 

Total 212 206 418 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,190a 8 0,191 

Likelihood Ratio 14,674 8 0,066 

Linear-by-Linear Association 0,035 1 0,852 

N of Valid Cases 418   

a. 4 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,48. 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient 0,161 0,191 

N of Valid Cases 418  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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FAKTORSKA ANALIZA 

KMO in Bartlett (prvi poskus) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,907 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 8177,206 

Df 946 

Sig. 0,000 
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Komunalitete (prvi poskus) 

Communalities 

 Initial Extraction 

S svojim delom sem zadovoljen. 0,552 0,523 

Količina in obseg dela, ki ga opravljam, sta zame primerna. 0,477 0,448 

Po končanem delu se redko počutim utrujeno in napeto. 0,346 0,353 

Pri delu lahko izrazim svoje sposobnosti in znanje. 0,395 0,377 

S svojim strokovnim razvojem (usposabljanje, izobraževanje) v ZZV MB sem zadovoljen. 0,574 0,611 

Pri svojem delu sem dovolj samostojen. 0,363 0,341 

Pri reševanju morebitnih težav na centru sem dovolj vključen. 0,584 0,614 

V okviru delovnega časa si lahko naloge razporejam sam. 0,478 0,430 

Po plačni prevedbi sem zadovoljen s svojo plačo. 0,751 0,819 
Višina plače, ki jo dobim, je primerna vloženi učinkovitosti in prispevku k uspešnosti 
zavoda. 

0,766 0,802 

Sistem delitve uspešnosti se mi zdi pravičen. 0,564 0,515 

Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega dela daje predpostavljeni največji poudarek 
pri oceni moje delovne uspešnosti. 

0,531 0,513 

Višina uspešnosti, ki jo prejemam, je v okviru realne možnosti primerna vloženemu trudu 
za opravljeno delo. 

0,654 0,729 

Ocenjujem, da je stopnja varnosti in zanesljivosti moje zaposlitve visoka. 0,362 0,329 

-Z ugodnostmi ZZV MB na področju letovanja, strokovnih ekskurzij, družabnih srečanj, …, 
sem zadovoljen. 

0,403 0,444 

S prehrano na ZZV MB sem zadovoljen. 0,343 0,307 
Delo v centru je dobro organizirano. 0,649 0,619 

Ocenjujem, da je sodelovanje z vodjo oddelka dobro. 0,649 0,677 

Ocenjujem, da je sodelovanje s predstojnikom dobro. 0,620 0,592 

Neposredno nadrejeni ima dostojen in pošten odnos do mene. 0,575 0,544 

Kadar prihaja do težav na mojem delovnem mestu, mi kateri od mojih predpostavljenih 
vedno priskoči na pomoč, me motivira in vzpodbuja. 

0,668 0,692 

V primeru dobro opravljenega dela ali morebitnih zaslug, me vodja ali predstojnik javno 

pohvali. 

0,687 0,625 

Z načinom vodenja nadrejenih sem zadovoljen. 0,771 0,758 

Pri svojem delu s strani katerega od predpostavljenih nisem šikaniran. 0,585 0,547 

Informiranost na centru je dobra. 0,670 0,720 

S strani predstojnika oz. vodje sem pravočasno informiran o vsem, kar potrebujem za 
opravljanje svojega dela. 

0,663 0,667 

Komunikacija z nadrejenimi je sproščena in učinkovita. 0,312 0,217 

Komunikacija med sodelavci na centru je dobra. 0,648 0,651 

Komuniciranje med centri se je v primerjavi s prejšnjim letom izboljšalo. 0,493 0,427 

Intranetno stran uporabljam: 0,327 0,217 

S politiko kakovosti ZZV MB sem seznanjen. 0,363 0,400 

Seznanjen sem z letnimi cilji ZZV MB. 0,800 0,786 

Z vizijo zavoda sem seznanjen. 0,803 0,895 

S sodelavci se dobro razumem. 0,717 0,728 

Sodelavci so mi pripravljeni pomagati, ko potrebujem pomoč. 0,768 0,796 

Sodelavci so mi pripravljeni posredovati svoje znanje in izkušnje. 0,720 0,746 
Med sodelavci ni medsebojnih konfliktov. 0,457 0,434 

V centru je dobro delovno vzdušje. 0,680 0,693 

Pri delu me sodelavci ne motijo s svojimi zasebnimi pogovori. 0,226 0,152 

S svojim delovnim prostorom sem zadovoljen. 0,463 0,525 

Za delo imam primerne delovne pripomočke. 0,473 0,571 

Za varstvo pri delu je dobro poskrbljeno. 0,446 0,470 

Z uvedbo standardov kakovosti (ISO 9001, ISO/IEC 17025) se je izboljšala kakovost dela. 0,426 0,390 

Z delovnim časom sem zadovoljen. 0,353 0,330 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,920 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7487,128 

Df 561 

Sig. 0,000 

 

Komunalitete (drugi poskus) 

Communalities 

 Initial Extraction 

S svojim delom sem zadovoljen. 0,513 0,627 

Količina in obseg dela, ki ga opravljam, sta zame primerna. 0,438 0,501 

S svojim strokovnim razvojem (usposabljanje, izobraževanje) v ZZV MB sem zadovoljen. 0,517 0,463 

Pri reševanju morebitnih težav na centru sem dovolj vključen. 0,564 0,550 

V okviru delovnega časa si lahko naloge razporejam sam. 0,446 0,395 
Po plačni prevedbi sem zadovoljen s svojo plačo. 0,727 0,709 

Višina plače, ki jo dobim, je primerna vloženi učinkovitosti in prispevku k uspešnosti 
zavoda. 

0,749 0,750 

Sistem delitve uspešnosti se mi zdi pravičen. 0,509 0,472 

Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega dela daje predpostavljeni največji poudarek 
pri oceni moje delovne uspešnosti. 

0,516 0,491 

Višina uspešnosti, ki jo prejemam, je v okviru realne možnosti primerna vloženemu trudu 
za opravljeno delo. 

0,624 0,608 

Z ugodnostmi ZZV MB na področju letovanja, strokovnih ekskurzij, družabnih srečanj, …, 
sem zadovoljen. 

0,367 0,372 

Delo v centru je dobro organizirano. 0,649 0,622 
Ocenjujem, da je sodelovanje z vodjo oddelka dobro. 0,620 0,619 

Ocenjujem, da je sodelovanje s predstojnikom dobro. 0,588 0,558 

Neposredno nadrejeni ima dostojen in pošten odnos do mene. 0,548 0,564 

Kadar prihaja do težav na mojem delovnem mestu, mi kateri od mojih predpostavljenih 

vedno priskoči na pomoč, me motivira in vzpodbuja. 
0,667 0,717 

V primeru dobro opravljenega dela ali morebitnih zaslug, me vodja ali predstojnik javno 

pohvali. 

0,674 0,616 

Z načinom vodenja nadrejenih sem zadovoljen. 0,757 0,749 

Pri svojem delu s strani katerega od predpostavljenih nisem šikaniran. 0,581 0,570 

Informiranost na centru je dobra. 0,660 0,642 

S strani predstojnika oz. vodje sem pravočasno informiran o vsem, kar potrebujem za 
opravljanje svojega dela. 

0,638 0,575 

Komunikacija med sodelavci na centru je dobra. 0,629 0,643 

Komuniciranje med centri se je v primerjavi s prejšnjim letom izboljšalo. 0,446 0,415 

S politiko kakovosti ZZV MB sem seznanjen. 0,300 0,264 

Seznanjen sem z letnimi cilji ZZV MB. 0,796 0,856 

Z vizijo zavoda sem seznanjen. 0,789 0,826 

S sodelavci se dobro razumem. 0,700 0,712 

Sodelavci so mi pripravljeni pomagati, ko potrebujem pomoč. 0,762 0,814 

Sodelavci so mi pripravljeni posredovati svoje znanje in izkušnje. 0,707 0,716 

Med sodelavci ni medsebojnih konfliktov. 0,456 0,408 

V centru je dobro delovno vzdušje. 0,671 0,642 

S svojim delovnim prostorom sem zadovoljen. 0,453 0,449 
Za delo imam primerne delovne pripomočke. 0,439 0,498 

Za varstvo pri delu je dobro poskrbljeno. 0,396 0,347 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Celotna pojasnjena varianca (drugi poskus) 

Total Variance Explained 

Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 12,148 35,729 35,729 11,753 34,567 34,567 

2 2,801 8,238 43,967 2,467 7,255 41,821 

3 1,986 5,841 49,807 1,602 4,710 46,532 

4 1,771 5,210 55,017 1,336 3,930 50,462 

5 1,383 4,069 59,086 0,984 2,894 53,355 

6 1,276 3,754 62,840 0,841 2,472 55,828 

7 1,160 3,411 66,251 0,779 2,292 58,119 

8 0,906 2,666 68,916    
9 0,830 2,441 71,357    

10 0,814 2,395 73,752    

11 0,762 2,240 75,992    

12 0,652 1,918 77,909    

13 0,629 1,850 79,760    

14 0,561 1,651 81,410    

15 0,545 1,603 83,014    

16 0,533 1,569 84,583    

17 0,484 1,424 86,007    

18 0,463 1,361 87,368    

19 0,435 1,278 88,646    
20 0,414 1,218 89,864    

21 0,381 1,120 90,984    

22 0,355 1,043 92,028    

23 0,333 0,980 93,007    

24 0,312 0,918 93,925    

25 0,290 0,854 94,779    

26 0,268 0,788 95,567    

27 0,256 0,753 96,320    

28 0,247 0,726 97,046    

29 0,230 0,676 97,722    

30 0,193 0,567 98,289    

31 0,175 0,514 98,803    
32 0,159 0,467 99,270    

33 0,141 0,413 99,684    

34 0,108 0,316 100,000    

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Scree-diagram (drugi poskus) 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,921 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7381,285 

Df 465 

Sig. 0,000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

S svojim delom sem zadovoljen. 0,531 0,399 

Količina in obseg dela, ki ga opravljam, sta zame primerna. 0,448 0,304 

S svojim strokovnim razvojem (usposabljanje, 

izobraževanje) v ZZV MB sem zadovoljen. 
0,511 0,434 

Pri reševanju morebitnih težav na centru sem dovolj 
vključen. 

0,562 0,490 

V okviru delovnega časa si lahko naloge razporejam sam. 0,458 0,431 

Po plačni prevedbi sem zadovoljen s svojo plačo. 0,728 0,548 

Višina plače, ki jo dobim, je primerna vloženi učinkovitosti 
in prispevku k uspešnosti zavoda. 

0,750 0,633 

Sistem delitve uspešnosti se mi zdi pravičen. 0,510 0,440 

Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega dela daje 

predpostavljeni največji poudarek pri oceni moje delovne 
uspešnosti. 

0,499 0,474 

Višina uspešnosti, ki jo prejemam, je v okviru realne 
možnosti primerna vloženemu trudu za opravljeno delo. 

0,615 0,548 

Delo v centru je dobro organizirano. 0,648 0,556 

Ocenjujem, da je sodelovanje z vodjo oddelka dobro. 0,624 0,580 

Ocenjujem, da je sodelovanje s predstojnikom dobro. 0,587 0,543 

Neposredno nadrejeni ima dostojen in pošten odnos do 
mene. 

0,549 0,479 

Kadar prihaja do težav na mojem delovnem mestu, mi kateri 
od mojih predpostavljenih vedno priskoči na pomoč, me 
motivira in vzpodbuja. 

0,662 0,623 

V primeru dobro opravljenega dela ali morebitnih zaslug, 

me vodja ali predstojnik javno pohvali. 

0,673 0,607 

Z načinom vodenja nadrejenih sem zadovoljen. 0,758 0,756 

Pri svojem delu s strani katerega od predpostavljenih nisem 

šikaniran. 
0,582 0,479 

Informiranost na centru je dobra. 0,660 0,567 

S strani predstojnika oz. vodje sem pravočasno informiran o 
vsem, kar potrebujem za opravljanje svojega dela. 

0,644 0,583 

Komunikacija med sodelavci na centru je dobra. 0,637 0,569 
Komuniciranje med centri se je v primerjavi s prejšnjim 
letom izboljšalo. 

0,426 0,356 

Seznanjen sem z letnimi cilji ZZV MB. 0,787 0,466 

Z vizijo zavoda sem seznanjen. 0,785 0,430 

S sodelavci se dobro razumem. 0,713 0,697 

Sodelavci so mi pripravljeni pomagati, ko potrebujem 

pomoč. 
0,772 0,760 

Sodelavci so mi pripravljeni posredovati svoje znanje in 

izkušnje. 
0,721 0,688 

Med sodelavci ni medsebojnih konfliktov. 0,464 0,398 

V centru je dobro delovno vzdušje. 0,663 0,619 

S svojim delovnim prostorom sem zadovoljen. 0,466 0,388 
Za delo imam primerne delovne pripomočke. 0,419 0,396 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Rotation Sums of 

Squared Loadingsa 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total % of Variance 

Cumulative 

% 
Total 

1 11,989 38,675 38,675 11,538 37,220 37,220 9,730 

2 2,587 8,344 47,018 2,133 6,880 44,100 6,047 

3 1,890 6,097 53,116 1,468 4,736 48,835 6,925 

4 1,634 5,271 58,386 1,101 3,550 52,386 4,352 

5 1,253 4,043 62,430     

6 1,137 3,667 66,097     

7 1,094 3,529 69,626     
8 0,843 2,719 72,345     

9 0,760 2,453 74,798     

10 0,673 2,172 76,970     

11 0,652 2,104 79,074     

12 0,584 1,883 80,958     

13 0,562 1,814 82,771     

14 0,520 1,679 84,450     

15 0,492 1,588 86,038     

16 0,442 1,425 87,464     

17 0,413 1,333 88,797     

18 0,395 1,273 90,070     

19 0,353 1,140 91,210     
20 0,337 1,089 92,298     

21 0,320 1,033 93,332     

22 0,297 0,958 94,290     

23 0,277 0,893 95,183     

24 0,254 0,820 96,003     

25 0,250 0,806 96,809     

26 0,229 0,739 97,548     

27 0,185 0,595 98,143     

28 0,173 0,558 98,701     

29 0,157 0,506 99,207     

30 0,135 0,436 99,644     
31 0,110 0,356 100,000     

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Factor Matrixa 

 
Factor 

1 2 3 4 

Z načinom vodenja nadrejenih sem zadovoljen. 0,804 –0,079 –0,321 –0,015 

V centru je dobro delovno vzdušje. 0,748 –0,083 0,141 –0,182 

Delo v centru je dobro organizirano. 0,715 –0,050 –0,147 –0,141 

V primeru dobro opravljenega dela ali morebitnih zaslug, me vodja ali 

predstojnik javno pohvali. 

0,714 –0,130 –0,281 –0,023 

S strani predstojnika oz. vodje sem pravočasno informiran o vsem, kar 
potrebujem za opravljanje svojega dela. 

0,711 –0,077 –0,266 –0,023 

Komunikacija med sodelavci na centru je dobra. 0,706 –0,112 0,092 –0,220 

Kadar prihaja do težav na mojem delovnem mestu, mi kateri od mojih 
predpostavljenih vedno priskoči na pomoč, me motivira in vzpodbuja. 

0,692 –0,247 –0,266 0,112 

Pri reševanju morebitnih težav na centru sem dovolj vključen. 0,688 0,101 –0,076 –0,013 

S sodelavci se dobro razumem. 0,679 –0,280 0,379 –0,119 

Informiranost na centru je dobra. 0,678 0,011 –0,225 –0,240 

Ocenjujem, da je sodelovanje s predstojnikom dobro. 0,674 –0,103 –0,272 0,060 

Ocenjujem, da je sodelovanje z vodjo oddelka dobro. 0,664 –0,263 –0,232 0,127 

Pri svojem delu s strani katerega od predpostavljenih nisem šikaniran. 0,657 –0,169 –0,120 0,070 

S svojim strokovnim razvojem (usposabljanje, izobraževanje) v ZZV MB 
sem zadovoljen. 

0,645 0,006 0,062 0,116 

Sodelavci so mi pripravljeni pomagati, ko potrebujem pomoč. 0,643 –0,377 0,425 –0,152 

Neposredno nadrejeni ima dostojen in pošten odnos do mene. 0,641 –0,100 –0,221 0,097 

Sodelavci so mi pripravljeni posredovati svoje znanje in izkušnje. 0,614 –0,362 0,408 –0,115 
Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega dela daje predpostavljeni 

največji poudarek pri oceni moje delovne uspešnosti. 
0,581 0,293 –0,153 –0,162 

V okviru delovnega časa si lahko naloge razporejam sam. 0,557 0,032 0,049 0,342 

Višina uspešnosti, ki jo prejemam, je v okviru realne možnosti primerna 
vloženemu trudu za opravljeno delo. 

0,546 0,470 0,005 –0,169 

S svojim delom sem zadovoljen. 0,539 –0,017 0,189 0,269 

Komuniciranje med centri se je v primerjavi s prejšnjim letom izboljšalo. 0,524 0,201 0,067 –0,188 

Med sodelavci ni medsebojnih konfliktov. 0,500 –0,241 0,267 –0,134 

Seznanjen sem z letnimi cilji ZZV MB. 0,472 0,418 0,242 –0,097 

Količina in obseg dela, ki ga opravljam, sta zame primerna. 0,463 0,062 0,073 0,284 

S svojim delovnim prostorom sem zadovoljen. 0,456 –0,067 0,166 0,385 
Z vizijo zavoda sem seznanjen. 0,445 0,418 0,201 –0,128 

Za delo imam primerne delovne pripomočke. 0,419 0,021 0,275 0,381 

Višina plače, ki jo dobim, je primerna vloženi učinkovitosti in prispevku k 
uspešnosti zavoda. 

0,528 0,557 0,047 0,204 

Po plačni prevedbi sem zadovoljen s svojo plačo. 0,493 0,502 0,078 0,218 

Sistem delitve uspešnosti se mi zdi pravičen. 0,428 0,462 0,010 –0,207 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 4 factors extracted. 7 iterations required. 
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Pattern Matrixa 

 
Factor 

1 2 3 4 

Z načinom vodenja nadrejenih sem zadovoljen. 0,834 0,076 –0,001 0,001 

Kadar prihaja do težav na mojem delovnem mestu, mi kateri od mojih 

predpostavljenih vedno priskoči na pomoč, me motivira in vzpodbuja. 
0,772 –0,157 0,043 0,116 

V primeru dobro opravljenega dela ali morebitnih zaslug, me vodja ali 

predstojnik javno pohvali. 

0,756 0,013 0,040 –0,013 

Ocenjujem, da je sodelovanje z vodjo oddelka dobro. 0,724 –0,178 0,067 0,137 

S strani predstojnika oz. vodje sem pravočasno informiran o vsem, kar 
potrebujem za opravljanje svojega dela. 

0,720 0,067 0,024 –0,003 

Ocenjujem, da je sodelovanje s predstojnikom dobro. 0,719 –0,001 –0,020 0,071 
Neposredno nadrejeni ima dostojen in pošten odnos do mene. 0,644 –0,009 –0,004 0,121 

Informiranost na centru je dobra. 0,616 0,237 0,112 –0,208 

Delo v centru je dobro organizirano. 0,575 0,169 0,177 –0,079 

Pri svojem delu s strani katerega od predpostavljenih nisem šikaniran. 0,562 –0,040 0,142 0,127 

Pri reševanju morebitnih težav na centru sem dovolj vključen. 0,439 0,278 0,085 0,087 

S svojim strokovnim razvojem (usposabljanje, izobraževanje) v ZZV MB 
sem zadovoljen. 

0,299 0,155 0,183 0,252 

Višina uspešnosti, ki jo prejemam, je v okviru realne možnosti primerna 
vloženemu trudu za opravljeno delo. 

0,141 0,682 –0,007 –0,034 

Sistem delitve uspešnosti se mi zdi pravičen. 0,069 0,657 –0,014 –0,092 

Seznanjen sem z letnimi cilji ZZV MB. –0,143 0,638 0,175 0,107 

Z vizijo zavoda sem seznanjen. –0,115 0,632 0,147 0,057 
Višina plače, ki jo dobim, je primerna vloženi učinkovitosti in prispevku k 
uspešnosti zavoda. 

0,075 0,631 –0,212 0,368 

Po plačni prevedbi sem zadovoljen s svojo plačo. 0,039 0,569 –0,171 0,383 

Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega dela daje predpostavljeni 

največji poudarek pri oceni moje delovne uspešnosti. 
0,394 0,477 –0,045 –0,093 

Komuniciranje med centri se je v primerjavi s prejšnjim letom izboljšalo. 0,146 0,431 0,199 –0,060 

Sodelavci so mi pripravljeni pomagati, ko potrebujem pomoč. 0,006 –0,038 0,853 0,072 

Sodelavci so mi pripravljeni posredovati svoje znanje in izkušnje. 0,006 –0,049 0,802 0,100 

S sodelavci se dobro razumem. 0,048 0,045 0,752 0,104 

Med sodelavci ni medsebojnih konfliktov. 0,058 0,013 0,586 0,022 

V centru je dobro delovno vzdušje. 0,283 0,227 0,483 –0,015 
Komunikacija med sodelavci na centru je dobra. 0,321 0,190 0,463 –0,081 

Za delo imam primerne delovne pripomočke. –0,055 0,056 0,165 0,562 

S svojim delovnim prostorom sem zadovoljen. 0,116 –0,047 0,123 0,526 

V okviru delovnega časa si lahko naloge razporejam sam. 0,268 0,068 0,017 0,466 

S svojim delom sem zadovoljen. 0,115 0,074 0,199 0,434 

Količina in obseg dela, ki ga opravljam, sta zame primerna. 0,175 0,099 0,024 0,402 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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Structure Matrix 

 
Factor 

1 2 3 4 

Z načinom vodenja nadrejenih sem zadovoljen. 0,867 0,434 0,469 0,334 

V primeru dobro opravljenega dela ali morebitnih zaslug, me vodja ali 

predstojnik javno pohvali. 

0,778 0,345 0,446 0,285 

Kadar prihaja do težav na mojem delovnem mestu, mi kateri od mojih 

predpostavljenih vedno priskoči na pomoč, me motivira in vzpodbuja. 
0,771 0,219 0,452 0,374 

S strani predstojnika oz. vodje sem pravočasno informiran o vsem, kar 
potrebujem za opravljanje svojega dela. 

0,761 0,382 0,429 0,292 

Ocenjujem, da je sodelovanje z vodjo oddelka dobro. 0,735 0,189 0,450 0,379 

Ocenjujem, da je sodelovanje s predstojnikom dobro. 0,734 0,321 0,389 0,332 
Delo v centru je dobro organizirano. 0,713 0,443 0,508 0,240 

Informiranost na centru je dobra. 0,700 0,475 0,442 0,124 

Neposredno nadrejeni ima dostojen in pošten odnos do mene. 0,683 0,300 0,379 0,357 

Pri svojem delu s strani katerega od predpostavljenih nisem šikaniran. 0,668 0,276 0,474 0,371 

Pri reševanju morebitnih težav na centru sem dovolj vključen. 0,636 0,514 0,427 0,356 

S svojim strokovnim razvojem (usposabljanje, izobraževanje) v ZZV MB 
sem zadovoljen. 

0,558 0,406 0,469 0,466 

Višina uspešnosti, ki jo prejemam, je v okviru realne možnosti primerna 
vloženemu trudu za opravljeno delo. 

0,417 0,731 0,249 0,207 

Višina plače, ki jo dobim, je primerna vloženi učinkovitosti in prispevku k 
uspešnosti zavoda. 

0,370 0,707 0,125 0,504 

Sistem delitve uspešnosti se mi zdi pravičen. 0,309 0,657 0,178 0,113 
Seznanjen sem z letnimi cilji ZZV MB. 0,264 0,655 0,312 0,288 

Po plačni prevedbi sem zadovoljen s svojo plačo. 0,334 0,644 0,134 0,501 

Z vizijo zavoda sem seznanjen. 0,257 0,640 0,281 0,238 

Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega dela daje predpostavljeni 

največji poudarek pri oceni moje delovne uspešnosti. 
0,539 0,607 0,270 0,172 

Komuniciranje med centri se je v primerjavi s prejšnjim letom izboljšalo. 0,416 0,533 0,379 0,180 

Sodelavci so mi pripravljeni pomagati, ko potrebujem pomoč. 0,475 0,224 0,869 0,340 

S sodelavci se dobro razumem. 0,510 0,306 0,824 0,378 

Sodelavci so mi pripravljeni posredovati svoje znanje in izkušnje. 0,453 0,207 0,824 0,348 

V centru je dobro delovno vzdušje. 0,635 0,480 0,694 0,311 

Komunikacija med sodelavci na centru je dobra. 0,621 0,435 0,662 0,241 
Med sodelavci ni medsebojnih konfliktov. 0,386 0,208 0,628 0,237 

Za delo imam primerne delovne pripomočke. 0,267 0,236 0,333 0,610 

S svojim delovnim prostorom sem zadovoljen. 0,358 0,184 0,342 0,596 

V okviru delovnega časa si lahko naloge razporejam sam. 0,480 0,318 0,331 0,590 

S svojim delom sem zadovoljen. 0,416 0,301 0,423 0,563 

Količina in obseg dela, ki ga opravljam, sta zame primerna. 0,380 0,293 0,276 0,503 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 4 

1 1,000 0,429 0,538 0,373 

2 0,429 1,000 0,281 0,279 

3 0,538 0,281 1,000 0,324 

4 0,373 0,279 0,324 1,000 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
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ANALIZA ZADOVOLJSTVA PO SKLOPIH IN LETIH 

Prvi sklop: Zadovoljstvo s samim delom 

Group Statistics 
Leto 

anketiranja 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

S svojim delom sem zadovoljen. 2009 213 3,96 0,900 0,062 

2010 206 3,99 0,937 0,065 

Količina in obseg dela, ki ga opravljam, sta zame 
primerna. 

2009 215 3,54 1,159 0,079 

2010 206 3,66 1,013 0,071 

Po končanem delu se redko počutim utrujeno in 
napeto. 

2009 214 2,55 1,204 0,082 
2010 206 3,52 0,898 0,063 

Pri delu lahko izrazim svoje sposobnosti in 

znanje. 

2009 214 3,80 1,155 0,079 

2010 206 3,23 0,929 0,065 

S svojim strokovnim razvojem (usposabljanje, 

izobraževanje) v ZZV MB sem zadovoljen. 
2009 215 3,10 1,286 0,088 

2010 206 3,78 1,059 0,074 

 

Drugi sklop: Samostojnost pri delu 

Group Statistics 
Leto 

anketiranja 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pri svojem delu sem dovolj samostojen. 2009 215 4,27 0,864 0,059 

2010 205 4,36 0,888 0,062 

Pri reševanju morebitnih težav na centru sem 

dovolj vključen. 
2009 215 2,96 1,230 0,084 

2010 206 3,12 1,294 0,090 
V okviru delovnega časa si lahko naloge 
razporejam sam. 

2009 215 3,62 1,185 0,081 

2010 206 4,02 1,064 0,074 

 

Tretji sklop: Nagrajevanje in ugodnosti 

Group Statistics 
Leto 

anketiranja 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Po plačni prevedbi sem zadovoljen s svojo plačo. 2009 216 2,98 1,274 0,087 

2010 204 2,82 1,216 0,085 

Višina plače, ki jo dobim, je primerna vloženi 
učinkovitosti in prispevku k uspešnosti zavoda. 

2009 215 2,66 1,294 0,088 

2010 204 2,59 1,173 0,082 

Sistem delitve uspešnosti se mi zdi pravičen. 2009 215 2,13 1,274 0,087 

2010 197 2,14 1,208 0,086 
Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega 

dela daje predpostavljeni največji poudarek pri 
oceni moje delovne uspešnosti. 

2009 216 2,64 1,468 0,100 

2010 198 2,81 1,252 0,089 

Višina uspešnosti, ki jo prejemam, je v okviru 
realne možnosti primerna vloženemu trudu za 
opravljeno delo. 

2009 216 2,17 1,298 0,088 

2010 196 2,09 1,220 0,087 

Ocenjujem, da je stopnja varnosti in zanesljivosti 

moje zaposlitve visoka. 

2009 216 3,54 1,024 0,070 

2010 205 3,43 1,030 0,072 

Z ugodnostmi ZZV MB na področju letovanja, 
strokovnih ekskurzij, družabnih srečanj, …, sem 
zadovoljen. 

2009 216 3,73 1,122 0,076 

2010 203 3,83 1,079 0,076 

S prehrano na ZZV MB sem zadovoljen. 2009 212 3,69 1,230 0,084 

2010 195 4,03 1,135 0,081 
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Četrti sklop: Vodenje, informiranost in komuniciranje 

Group Statistics 
Leto 

anketiranja 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Delo v centru je dobro organizirano. 2009 216 2,80 1,163 0,079 

2010 205 3,18 1,134 0,079 

Ocenjujem, da je sodelovanje z vodjo oddelka 

dobro. 

2009 215 3,60 1,215 0,083 

2010 205 3,87 1,026 0,072 

Ocenjujem, da je sodelovanje s predstojnikom 

dobro. 

2009 216 3,40 1,228 0,084 

2010 201 3,83 1,116 0,079 

Neposredno nadrejeni ima dostojen in pošten 
odnos do mene. 

2009 216 3,82 1,257 0,086 
2010 203 3,47 1,236 0,087 

Kadar prihaja do težav na mojem delovnem 
mestu, mi kateri od mojih predpostavljenih vedno 

priskoči na pomoč, me motivira in vzpodbuja. 

2009 216 3,39 1,307 0,089 

2010 205 3,58 1,225 0,086 

V primeru dobro opravljenega dela ali morebitnih 

zaslug, me vodja ali predstojnik javno pohvali. 

2009 215 2,69 1,387 0,095 

2010 206 3,27 1,307 0,091 

Z načinom vodenja nadrejenih sem zadovoljen. 2009 213 2,82 1,246 0,085 

2010 206 3,18 1,218 0,085 

Pri svojem delu s strani katerega od 

predpostavljenih nisem šikaniran. 
2009 214 3,73 1,296 0,089 

2010 204 3,94 1,246 0,087 

Informiranost na centru je dobra. 2009 215 2,88 1,172 0,080 

2010 206 3,06 1,133 0,079 
S strani predstojnika oz. vodje sem pravočasno 
informiran o vsem, kar potrebujem za opravljanje 

svojega dela. 

2009 215 3,29 1,216 0,083 

2010 205 3,35 1,209 0,084 

Komunikacija z nadrejenimi je sproščena in 
učinkovita. 

2009 215 3,28 1,321 0,090 

2010 206 3,93 2,321 0,162 

Komunikacija med sodelavci na centru je dobra. 2009 215 3,18 1,123 0,077 

2010 204 3,41 1,143 0,080 

Komuniciranje med centri se je v primerjavi s 

prejšnjim letom izboljšalo. 
2009 208 2,59 1,138 0,079 

2010 201 2,55 1,034 0,073 

Intranetno stran uporabljam: 2009 213 2,56 1,162 0,080 

2010 203 2,70 1,031 0,072 
S politiko kakovosti ZZV MB sem seznanjen. 2009 215 2,93 1,234 0,084 

2010 198 2,29 1,050 0,075 

Seznanjen sem z letnimi cilji ZZV MB. 2009 214 2,98 1,250 0,085 

2010 205 3,15 1,191 0,083 

Z vizijo zavoda sem seznanjen. 2009 214 2,97 1,267 0,087 

2010 205 3,14 1,223 0,085 

 

Peti sklop: Odnosi s sodelavci 

Group Statistics 
Leto 

anketiranja 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

S sodelavci se dobro razumem. 2009 215 4,14 0,963 0,066 

2010 205 4,18 0,890 0,062 

Sodelavci so mi pripravljeni pomagati, ko 
potrebujem pomoč. 

2009 214 4,05 1,056 0,072 
2010 204 4,16 0,934 0,065 

Sodelavci so mi pripravljeni posredovati svoje 

znanje in izkušnje. 
2009 213 4,10 1,004 0,069 

2010 204 4,14 0,978 0,068 

Med sodelavci ni medsebojnih konfliktov. 2009 214 3,29 1,261 0,086 

2010 205 3,58 1,146 0,080 

V centru je dobro delovno vzdušje. 2009 214 3,01 1,228 0,084 

2010 204 3,28 1,143 0,080 

Pri delu me sodelavci ne motijo s svojimi 

zasebnimi pogovori. 

2009 212 3,79 1,352 0,093 

2010 205 3,94 1,164 0,081 
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Šesti klop: Delovni pogoji 

Group Statistics 
Leto 

anketiranja 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

S svojim delovnim prostorom sem zadovoljen. 2009 214 3,69 1,370 0,094 

2010 205 3,67 1,297 0,091 

Za delo imam primerne delovne pripomočke. 2009 215 3,85 1,023 0,070 

2010 205 3,86 1,041 0,073 

Za varstvo pri delu je dobro poskrbljeno. 2009 214 3,89 0,999 0,068 

2010 205 3,77 0,967 0,068 

Z uvedbo standardov kakovosti (ISO 9001, 
ISO/IEC 17025) se je izboljšala kakovost dela. 

2009 212 3,12 1,300 0,089 
2010 205 3,38 1,112 0,078 

Z delovnim časom sem zadovoljen. 2009 214 4,15 1,082 0,074 

2010 205 4,13 0,974 0,068 

 


