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POVZETEK 

V nalogi sta raziskovana pojem organizacijske klime in zgodovina njenega raziskovanja. 

Raziskava je izvedena na primeru srednje velikega podjetja, katerega tri glavne dejavnosti so 

upravljanje investicijskih skladov in finančnega premoženja, bančništvo ter zavarovanje in 

pozavarovanje. Rezultati večletne raziskave v izbranem podjetju X kažejo, da se največja 

odstopanja in nezadovoljstvo kažejo na področju nagrajevanja in osebnega razvoja ter kariere. 

Dodatno je treba postaviti in upoštevati znane, jasne in merljive kriterije nagrajevanja ter 

napredovanja. S pomočjo pridobljenih raziskav in narejenega intervjuja so razviti predlogi, 

katere izboljšave pri ravnanju z ljudmi so najbolj potrebne za dobro počutje zaposlenih, ki 

pomembno vplivajo tudi na uspešnost poslovanja podjetja.  

Ključne besede: organizacija, management, klima, organizacijska klima, odnosi, zadovoljstvo, 

zaposleni, motivacija, vodenje.  

SUMMARY 

This project explores the concept of organisational climate and the history of research on the 

topic. Our research was conducted in a medium-sized company that mainly operates in three 

areas, i.e. management of investment funds and financial assets, banking and insurance and 

reinsurance. The results of the research, which was conducted in the Company X over several 

years, indicate that the most significant discrepancies and dissatisfaction are in the field of 

remuneration, personal development and career development. Moreover, well-known, clear and 

measurable criteria for remuneration and promotion should be put in place. Based on the 

research and an interview we identified the necessary improvements in terms of the attitude 

towards the employees to improve their well-being and thus increase the success of the 

company. 

Keywords: organisation, management, climate, organizational climate, relationships, 

satisfaction, employees, motivation, leadership. 
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1 UVOD 

Ljudje preživimo skoraj tretjino svojega življenja na delovnem mestu, to je skoraj polovica 

časa, ko smo budni. Da bi bili zadovoljni s svojim življenjem, moramo biti zadovoljni tudi s 

svojim delom, v njem uživati in se na delovnem mestu dobro počutiti. Takšni smo veliko bolj 

učinkoviti, to pa je za podjetja, katerih uspešnost temelji na delovanju zaposlenih, ključno.  

Da je ozračje sila pomembno tudi v organizacijah, saj dokazano vpliva na njihovo uspešnost, 

so prvič opozorili že v prvi polovici 20. stoletja, ko so ga poimenovali s terminom 

organizacijska klima. Danes poznamo te značilnosti, zato jih lahko tudi izmerimo in ciljno 

izboljšujemo. Dobro organizacijsko klimo si lahko organizacije pričarajo kar same, predvsem 

z učinkovitim vodenjem in motiviranjem zaposlenih, z izgradnjo kulture dobrih medosebnih 

odnosov in z ustvarjanjem pogojev za zadovoljstvo z različnimi dejavniki dela, kot so vsebine 

dela, pogoji za izobraževanje in plača. Če je vsemu temu zadoščeno, zaposleni radi prihajajo 

na delo, dosegajo boljše rezultate, delo pa dobi smisel. 

1.1 Opredelitev problema 

Lipičnik (1998, 73–74) opredeli organizacijsko klimo kot »tiste značilnosti, ki vplivajo na 

vedenje ljudi v organizaciji in zaradi katerih se organizacije med seboj razlikujejo. 

Organizacijska klima je ozračje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih 

dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vpliva na vedenje ljudi in 

uporabo njihovih zmožnosti«.  

Če so zaposleni zadovoljni, so s svojim znanjem, ustvarjalnostjo in visoko motivacijo lahko 

najpomembnejši dejavnik za uspeh vsake organizacije. Klima v organizaciji je lahko ugodna 

ali neugodna. Če je neugodna, jo želimo spremeniti, vendar jo moramo najprej proučiti. Močna, 

pozitivna organizacijska klima je temelj za uspešno podjetje. V organizacijah želimo zavestno 

ustvariti takšno klimo, ki omogoča čim boljšo izrabo vseh zmogljivosti v organizaciji. 

V strokovni literaturi najdemo v povezavi z organizacijsko klimo tudi druge pojme, kot so 

psihološka klima, osebnost podjetja, delovno ozračje in organizacijska kultura. 

Organizacijska kultura je (Kavčič 1991, 125–126): 

- sistem vrednot, prepričanj, temeljih stališč itd., ki so značilni za določeno skupino ali 

organizacijo in jo ločujejo od drugih skupin ter organizacij, 

- enotna interpretativna shema, ki služi članom skupine in organizacije za dojemanje, 

razlaganje in pojasnjevanje dogajanja v organizaciji in okolju,  

- celota posebnih lastnosti skupine ali organizacije, ki jo razlikuje od drugih skupin in 

organizacije.  
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Članstvo v organizaciji pomeni za posameznika nezavedno ravnanje v skladu s skupnimi 

vrednotami, kar pri članih omogoča in povzroča skupno, podobno ali celo enako doživljanje 

organizacijske realnosti. Zaposleni čisto preprosto razložijo organizacijsko kulturo novim 

zaposlenim v organizaciji, in sicer: »Tako se to dela pri nas!« (Černetič 2007, 276).  

Vzroki, da organizacijski kulturi pripisujemo tolikšen pomen, so predvsem naslednji (Kavčič 

1991, 130): 

- kultura vpliva na to, kako v organizaciji zaznavajo, analizirajo in rešujejo težave, 

- kultura vpliva na kakovost in kolikost inovacij, ki jih razvijajo v organizaciji (inovativna 

organizacija), 

- kultura vpliva na motivacijo zaposlenih. 

Organizacijska kultura je značaj podjetja, ki jo sestavljajo napisana in nenapisana pravila. Gre 

za sistem vrednot, prepričanj in navad, ki se kažejo v vedenju vsakega posameznika v podjetju. 

Ob spreminjanju zunanjega sveta se mora temu prilagati tudi kultura podjetja. Za vpeljevanje 

želenih sprememb pa moramo obstoječo kulturo dobro poznati (Černetič 2007, 305). 

Ker je organizacijska kultura tako zapleten pojem, je tudi njeno empirično raziskovanje zelo 

raznoliko. Vsak avtor namreč predlaga drugačen pristop k raziskovanju kulture v organizaciji. 

Kako bo raziskovalec meril kulturo, je odvisno od njegovega razumevanja kulture – kot lastnost 

organizacije ali kot proces (Možina 1994, 193–196).  

Kulture v organizaciji neposredno ne moremo izmeriti, izmerimo pa lahko organizacijsko 

klimo. 

Černetič (2007, 305) pravi, da se za merjenje organizacijske klime odločamo, ko želimo 

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

področjih moramo ukrepati, da bomo ob povečanem zadovoljstvu dosegli tudi povečano 

učinkovitost zaposlenih. Z raziskavo se osredotočamo predvsem na naslednja področja: 

- kakšni so odnosi med zaposlenimi, 

- kakšni so odnosi med zaposlenimi in vodstvom, 

- kakšno je mnenje zaposlenih o delovni organiziranosti, 

- kakšni so pogoji dela, 

- kakšen je pretok informacij, 

- kakšno je stališče zaposlenih do sistema nagrajevanja, 

- kakšna je njihova pripravljenost za sodelovanje v razvoju podjetja ali ustanove v 

prihodnosti. 

V zaključni projektni nalogi smo proučili organizacijsko klimo, način merjenja v izbranem 

podjetju in analizirali sprejete ukrepe za izboljšave na osnovi izvedenega intervjuja z 

direktorico kadrovske službe. Raziskavo smo izvedli na primeru srednje velikega podjetja, 

katerega tri glavne dejavnosti so: 
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- upravljanje investicijskih skladov in finančnega premoženja, 

- bančništvo,  

- zavarovanje in pozavarovanje.  

Podjetje deluje v finančno-zavarovalniški panogi, odlikujejo ga znanje, izkušnje in finančna 

moč. Spremljanje organizacijske klime je praksa uspešnih podjetij, pri čemer je pozornost 

usmerjena predvsem na povezavo zadovoljstva z rezultati pri delu. Raziskava organizacijske 

klime leta 2014 v konkretnem podjetju je bila izvedena s pomočjo vprašalnika OCS2012, ki je 

nadgradnja vprašalnika SIOK2003. Vprašalnik omogoča poleg merjenja organizacijske klime 

posameznega podjetja tudi primerjavo med podjetji v Sloveniji in primerjavo z rezultati 

merjenja organizacijske klime v podjetju iz prejšnjih let. Raziskali smo, kakšno je stanje 

organizacijske klime v podjetju, in podali izboljšave slabše ocenjenih kategorij organizacijske 

klime.  

Osnovni obravnavan problem v tej nalogi je bil, kako naj management izbrane organizacije s 

pomočjo merjenja izboljša organizacijsko klimo in zagotovi zadovoljstvo zaposlenih ter na ta 

način zagotovi nadaljnjo rast in obstoj podjetja. 

Razvili in predstavili smo predloge ukrepov za izboljšanje najslabše ocenjenih kategorij 

organizacijske klime. Predloge smo pridobili in prikazali s pomočjo že narejenega vprašalnika 

SIOK ter s pomočjo intervjuja, ki smo ga opravili z direktorico kadrovske službe. Analizirali 

smo, katere izboljšave so uvedli v izbranem podjetju, da njihova organizacijska klima še naprej 

ostaja pozitivna. 

1.2 Namen in cilji naloge 

Namen zaključne projektne naloge je predstaviti pojem organizacijske klime s teoretičnega 

vidika in na praktičnem primeru pokazati pomen merjenja te klime na primeru podjetja v panogi 

zavarovalništva. Organizacijska klima namreč pomembno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in 

posledično na uspešnost poslovanja podjetja.  

Glavni cilji zaključne projektne naloge so: 

- proučiti teoretična znanja o organizacijski klimi na njenih dejavnikih, 

- analizirati rezultate merjenja organizacijske klime na primeru podjetja v finančno-

zavarovalniški panogi,  

- proučiti najslabši ocenjeni kategoriji merjenja klime na primeru podjetja v finančno-

zavarovalniški panogi,  

- analizirati, s kakšnimi ukrepi je izbrano podjetje povečalo oceno najslabše ocenjenih 

kategorij, in oblikovati nove predloge izboljšav. 
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1.3 Uporabljene metode raziskovanja 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje metode raziskovanja: 

- metodo deskripcije oz. opisovanja, opisovanje dejstev, pojavov in procesov, posnetka 

stanja, 

- metodo zbiranja podatkov in eksternih virov (strokovne literature), 

- metodo kompilacije: povzemanje stališč, spoznanj, opazovanj in sklepov drugih avtorjev 

ter lastnih spoznanj, 

- metodo anketiranja zaposlenih na primeru izbranega podjetja, metodo intervjuja 

managementa podjetja in metodo sinteze spoznanj. 

V teoretičnem delu smo proučili pojem, dimenzije in koristi merjenja organizacijske klime. 

Teoretični del temelji na osnovi teorije iz proučene strokovne literature, z metodo kompilacije 

pa smo povzeli mnenja, stališča in ugotovitve različnih domačih ter tujih avtorjev, jih med seboj 

primerjali in interpretirali. Potrebno literaturo smo pridobili v različnih knjižnicah in v bazi 

COBISS.  

V empiričnem delu zaključne projektne naloge smo predstavili izbrano Podjetje X. V 

empiričnem delu smo uporabili metode kvalitativnega raziskovanja. Kvalitativni pristop smo 

uporabili z uporabo delno strukturiranega intervjuja. Empirični del temelji na raziskavi 

dejavnikov, ki vplivajo na organizacijsko klimo. Predstavili smo rezultate merjenja 

organizacijske klime s pomočjo anketnega vprašalnika med zaposlenimi in primerjalno analizo 

v obdobju od leta 2004 do 2014 na osnovi vprašalnika SIOK/OCS. Za globljo analizo in 

razumevanje najslabše ocenjenih kategorij organizacijske klime smo opravili intervju z 

direktorico kadrovske službe in podali interpretacijo rezultatov s predlogi izboljšav.  

1.4 Predpostavke in omejitve  

Izhajali smo iz naslednjih predpostavk: 

- predpostavljamo, da se v izbranem podjetju vse bolj zavedajo pomembnosti merjenja 

organizacijske klime in da je management izbranega podjetja zainteresiran za uvajanje 

sprememb, ki bodo izboljšale klimo in s tem zadovoljstvo zaposlenih. 

Omejitve zaključne projektne naloge so. 

- anketiranci so glede razmišljanj in mnenj o določeni težavi že omejeni z danimi odgovori 

(vprašalnika SIOK/OCS), 

- omejeni smo bili z literaturo, predvsem na interne vire izbranega podjetja X, zaupnost 

podatkov iz podjetja X, poslovnih skrivnosti nismo objavljali, 

- omejitev časa raziskave, analizirali smo merjenje organizacijske klime v izbranem podjetju 

X leta 2014 in preverili merjenje organizacijske klime v obdobju desetih let. 
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2 ORGANIZACIJSKA KLIMA  

Spreminjanje klime je zapleten in težak proces, saj jo zaposleni sprejemajo kot stvarnost in se 

je v bistvu ne zavedajo. Poleg tega pa se ji morajo zaposleni prilagoditi in jo dojeti, kajti 

spremeniti klimo pomeni spremeniti doživljanje določenih ključnih situacij, tako da pri 

delavcih izzovemo želeni način reagiranja, ki omogoča doseganje postavljenih ciljev. Lipičnik 

(1998, 74–75) imenuje proces priprave zaposlenih na spremenjene pogoje dela in na drugačno 

dojemanje pojavov proces ustvarjanja klime. 

Predpogoj za spreminjanje neustrezne klime je njeno proučevanje, s čimer mislimo na 

ugotavljanje že navedenih dimenzij klime, vzrokov in posledic, ki jih ima klima na vedenje 

ljudi (Lipičnik 1998, 75–79). 

2.1 Definicija organizacijske klime 

Lipičnik (1998, 73–74) pravi, da ko smo oblikovali organizacijsko strukturo, smo predvideli 

naloge in določene odnose med ljudmi, ki naj bi jih opravljali. Ko smo zaposlili delavce, smo 

od njih pričakovali določeno vedenje glede na naloge delovne skupine, v katero smo jih 

vključili. Kljub temu pa je mogoče, da se bodo ljudje vedli drugače, kot smo pričakovali. 

Vedenje ljudi je namreč podrejeno številnim dejavnikom, ki jih pri sprejemanju delavcev ne 

moremo predvidevati. Eden takšnih dejavnikov je prav gotovo organizacijska klima ali, drugače 

rečeno, klima v organizaciji. V strokovni literaturi najdemo veliko izrazov za označevanje 

klime, kot so npr. organizacijska klima, organizacijska kultura, psihološka klima, osebnost 

podjetja, delovno ozračje itd. Nekateri avtorji menijo, da vsi ti izrazi pomenijo isto, drugi pa 

jim očitajo, da ne poznajo pojmov in zato ne vidijo razlik, tretji iščejo skupne točke, ki jih 

zajemajo ti pojmi. Verjetno bi bilo najmanj nevšečnosti, če bi s klimo označili ozračje v 

organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, 

iz širšega in ožjega okolja, ki vpliva na vedenje ljudi in uporabo njihovih zmožnosti. V 

organizacijah zavestno želimo ustvariti takšno klimo, ki omogoča čim boljšo izrabo vseh 

zmogljivosti v organizaciji. 

Organizacijska klima ali organizacijsko vzdušje je vrsta značilnosti, ki kažejo zadovoljnost 

zaposlenih s socialnega vidika dela. 

2.2 Koristi merjenja organizacijske klime v organizacijah 

Danes postaja vse bolj očitno, da je uspeh vsake organizacije, torej zmožnost za preživetje, 

odvisen od skladnosti lastnih strateških teženj z okoljem. Okolje pa postaja vse bolj zapleteno, 

dinamično in nepredvidljivo (Černetič 2007, 292). 
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Raziskava je namenjena odpiranju možnosti za dvig kakovosti naštetih segmentov in 

načrtovanju ter izvajanju aktivnosti na teh področjih. Organizacijska kultura je značaj podjetja, 

ki jo sestavljajo napisana in nenapisana pravila. Gre za sistem vrednot, prepričanj in navad, ki 

se kažejo v vedenju vsakega posameznika v podjetju. Ob spreminjanju zunanjega sveta se mora 

temu prilagati tudi kultura podjetja, ki jo je treba za vpeljevanje želenih sprememb dobro 

poznati. Njeno merjenje predstavlja osnovo za uspešno vpeljevanje sprememb in postopno 

spreminjanje organizacije v želeno smer (Černetič 2007, 305). 

2.3 Zgodovina raziskovanja organizacijske klime 

V Sloveniji smo dokaj pozno začeli proučevati organizacijsko klimo v primerjavi z drugimi 

državami. Enega izmed prvih zapisov lahko najdemo v članku Edvarda Konrada, ki jo omenja 

v kontekstu vodenja in motivacije za delo ter poskuša opredeliti vlogo organizacijske kulture 

in klime (Konrad 1987). Avtor se je z organizacijsko klimo ukvarjal tudi kasneje in jo empirično 

proučeval v različnih organizacijah. Drugi avtor, ki je v Sloveniji raziskoval organizacijsko 

klimo, je Bogdan Lipičnik (1998). Pravi razcvet raziskovanja pa se je v Sloveniji pojavil leta 

2001, ko je pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije (GZS-ja) začel delovati projekt 

Slovenska organizacijska klima (SIOK ). Zanj so dale pobudo nekatere vidne organizacije v 

Sloveniji. Vodilna ideja projekta je primerjalno raziskovanje organizacijske klime in 

zadovoljstva zaposlenih v slovenskih organizacijah. Eden od namenov projekta je tudi 

povečanje zavedanja pomena proučevanja organizacijske klime. Glavni principi, na katerih 

temelji, so primerljivost, periodičnost in kvantitativnost. Projekt je usklajen s potrebami 

organizacij na eni strani in s standardi stroke na drugi. Namera sodelujočih organizacij pa je že 

od začetka vzpostaviti praktično in priznano institucijo za primerjalno raziskovanje v 

slovenskih organizacijah. Raziskava se izvaja vsako leto in je podlaga velikemu številu 

dodatnih raziskav v organizacijah. Če povzamemo, predstavlja organizacijska klima široko 

področje proučevanje, ki se ga različni raziskovalci lotevajo z različnih vidikov. Ta trend je 

prisoten še danes, ko je vedno pomembnejša uporabna vrednost raziskav (Černetič 2007, 298). 

2.4 Indeks (SIOK/OCS) 

Merjenje organizacijske klime po sistemu OCS (angl. organzational climate survey) je koristno 

za vsako organizacijo nad deset zaposlenih. Analiza desetletnih podatkov je pokazala, da se je 

klima v podjetjih, ki so se resno ukvarjala z merjenjem klime, bistveno manj poslabšala kot v 

skupini podjetij, ki so klimo merila le občasno. OCS so razvili kot praktično managersko orodje 

(OCR, Svetovanje in raziskave 2012c).  

Sistem OCS predstavlja (Racio razvoj b. l.): 

- praktičen pristop in enostavno izvedbo, 

- managersko orodje za uveljavitev odgovornosti za vodenje ljudi, 
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- povratno informacijo za vse vodje, merimo lahko mikroklimo po enotah, 

- sistem za zgodnje opozarjanje,  

- orodje za vključevanje zaposlenih, 

- orodje za poglabljanje zaupanja v vodstvo, 

- priložnost za komuniciranje prek cele organizacije, 

- orodje za vplivanje na organizacijsko kulturo. 

Proces OCS je enostaven za izvedbo, v katerega je treba vložiti relativno malo energije za 

začetek organizacijskega razvoja. Gre za managersko orodje, s katerim lahko poleg 

odgovornosti za poslovni rezultat implementiramo tudi odgovornost za vodenje podrejenih. Gre 

za način povratne informacije za vodje na vseh ravneh, ko merimo klimo na ravni enot, vodje 

vidijo, kako uspešni so v vlogi voditelja. Povratna informacija vodje motivira za izboljševanje 

vodstvenih in voditeljskih sposobnosti. Lahko jih podpremo s primernim programom 

usposabljanja in »coachinga«. OCS je sistem za zgodnje opozarjanje, kjer rezultati merjenja 

organizacijske klime pravočasno opozorijo na možne težave v organizaciji, s čimer pridobimo 

čas za ukrepanje in možnost, da obrnemo trende, še preden se pokažejo v finančnih izkazih 

podjetja. Je orodje za vključevanje zaposlenih, tudi če imamo veliko zaposlenih (več sto ali celo 

več tisoč), jih lahko vključimo v pobudo za izboljšave delovanja organizacije. Vsi so 

povabljeni, da izrazijo svoje dojemanje delovnega okolja, vsi so obveščeni o ugotovitvah ter 

ukrepih in vsi so povabljeni, da prispevajo k uresničevanju začrtanega. Je orodje za poglabljanje 

zaupanja v vodstvo – v turbulentnih časih se zlahka zgodi, da vodstvo v očeh zaposlenih 

izgublja verodostojnost (Racio razvoj b. l.). 

Praktičen način, kako krepiti verodostojnost je, da zaključimo povratno zanko znotraj podjetja. 

Voditelji vprašajo zaposlene, kako vidijo svoje delovno okolje, nato na osnovi ugotovitev 

pripravimo načrt ukrepanja in seznanimo zaposlene, uresničimo začrtane aktivnosti, na koncu 

pa ponovimo merjenje organizacijske klime. Ta zadnji korak organizacijske povratne zanke je 

hkrati prvi korak naslednjega cikla in je priložnost za vsebinsko komuniciranje prek cele 

organizacije – povezano s procesom merjenja organizacijske klime je enostavno oblikovati 

vsebinsko kampanjo internega komuniciranja. Hkrati je to dobra priložnost za krepitev 

sodelovanja med strokovnjaki za kadrovske zadeve in komuniciranje ter orodje za vplivanje na 

organizacijsko kulturo. Ko združimo vse zgornje možnosti in ko ustvarimo podjetju prilagojen 

zapleten pristop, dobimo orodje za vplivanje na organizacijsko kulturo, ki je mnogo bolj 

dolgoročen pojav kot klima, a se kljub temu ponuja možnost za njen razvoj in usmerjanje (Racio 

razvoj b. l.). 
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3 MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME V PODJETJU X 

Človek preživi velik del življenja na delovnem mestu v določeni organizaciji, zato sta od 

vzdušja oziroma klime odvisni njegova motiviranost in zavzetost za delo. Posledice dobre 

organizacijske klime in visoke delovne morale so zelo ugodne. Ustvarjajo ozračje enotnosti, 

pripadnosti in dobre volje med zaposlenimi, ki je privlačno za dobre delavce in se pozitivno 

odraža tudi v razmerju s strankami (Lipovec 1987, 302). 

Podobne koristi navaja tudi Rozman (2000, 68), ki še dodaja, da delovno vzdušje, pogojeno s 

stopnjo zadovoljnosti potreb članov združbe, ki izvira iz zadovoljstva pri delu in odnosov med 

člani združbe, ustvarja videz koordiniranosti zaposlenih, ki so pripravljeni premagovati težave 

in ustvarjati boljše rezultate pri delu. 

Posledica dobre klime so torej zadovoljni zaposleni, z rastjo njihovega zadovoljstva pa se 

povečuje število inovacij, upada delež reklamacij, bolniške odsotnosti in izostankov nasploh. 

3.1 Predstavitev podjetja v panogi zavarovalništva 

Kot smo omenili v uvodu, v podjetju ne želijo biti imenovani, zato ga bomo v nadaljevanju 

simbolično imenovali izbrano podjetje X. 

Podjetje X je največja slovenska zavarovalnica z vodilnim tržnim deležem na področju 

premoženj in finančnih zavarovanj ter ena od vodilnih finančnih institucij v Sloveniji. 

Dejavnost oziroma ponudba izbranega podjetja zajema premoženjska in osebna zavarovanja ter 

kakovostna zavarovalna kritja. V sklop premoženjskih zavarovanj spadajo zavarovanje 

premoženja, odgovornosti, finančnih izgub, avtomobilska zavarovanja, zavarovanja posevkov 

in plodov, živali, transportna zavarovanja, kreditna in kavcijska zavarovanja, turistična 

zavarovanja in paketna zavarovanja. Osebna zavarovanja sestavljajo naložbena, življenjska, 

štipendijska in dodatna zavarovanja, rentna, prostovoljna pokojninska in prostovoljna dodatna 

pokojninska zavarovanja, nezgodna in zdravstvena zavarovanja (Izbrano podjetje X b. l.a).  

Poslanstvo podjetja je, da ustvarjajo varnejšo prihodnost. Družbe v skupini podjetja povezujejo 

vrednote, ki jih vsakodnevno uresničujemo v medsebojnih odnosih in odnosih z okoljem. 

Enostavnost je nova vrednota, ki so jo dodali strokovnosti, varnosti in družbeni odgovornosti. 

Strokovnost – poslovne cilje dosegamo s strokovnostjo zavarovalno-finančnih storitev, ki 

temeljijo na visoki strokovni usposobljenosti zaposlenih. Smo nosilci strokovnega razvoja 

zavarovalno-finančnih storitev v okolju. Varnost – z učinkovitim obvladovanjem tveganj 

zagotavljamo varnost poslovanja, naši proizvodi in storitve so kakovostni in povečujejo 

finančno varnost naših strank. Enostavnost – vse, kar delamo, mora biti koristno in prinašati 

vrednost. Skupaj in hitro odpravljamo nepotrebno zapletenost in birokratiziranost. Pri 

poenostavljanju proizvodov in procesov ohranjamo visoko strokovno raven. Družbena 

odgovornost – trajnostni razvoj skupine podjetja (usklajevanje ljudi, okoljske zavesti in 
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donosnosti) izvira iz naše družbene odgovornosti, s katero uresničujemo svojo ekonomsko, 

zakonsko, etično in filantropsko odgovornost. Vizija – poslujemo dobičkonosno in varno 

(Izbrano podjetje X, b. l.b). 

3.2 Način merjenja organizacijske klime v izbranem podjetju X 

Za predstavitev raziskave, ki smo jo opravili na obravnavani organizaciji, smo uporabili lastne 

rezultate in rezultate raziskave SIOK/OCS. 

Rezultati, ki jih bomo dobili z merjenjem, morajo biti čim bolj realni, te pa lahko dobimo, če si 

pomagamo s psihološkimi vprašalniki ali intervjujem, tega pa mora narediti oseba, ki ni 

zaposlena v obravnavanem podjetju (Owens 1987, 186). 

Lipičnik (1994, 23) opisuje, da proučevanje klime vsebuje šest korakov: pripravljalna dela, 

sestava vprašalnika, zbiranje odgovorov, analiza odgovorov, predstavitev rezultatov in 

načrtovanje akcij: 

- pripravljalna dela so pomembna, da sploh ugotovimo, ali je proučevanje organizacijske 

klime potrebno in smiselno, in proučimo načine financiranja, način zbiranja podatkov … 

V tej prvi fazi se lotimo vidikov proučevanja; 

- pri sestavi vprašalnika se je treba vprašati, katere dimenzije klime bomo uporabili pri 

sestavljanju vprašalnika in trditev. Trditve morajo temeljiti na problematiki določene 

organizacije, odgovori, ki jih ponudimo, pa morajo temeljiti na možnostih strinjanja ali 

nestrinjanja s trditvijo; 

- tretja faza je zbiranje odgovorov, kjer anketirani podajajo odgovore glede na zahtevana 

navodila. Težava lahko nastane, ko ljudje ne odgovarjajo iskreno, ker se bojijo sankcij, če 

bi nekdo neko trditev napačno dojel ali razumel, zato je anketirancem treba zagotoviti 

popolno anonimnost; 

- eden od pomembnejših korakov proučevanja organizacijske klime je analiza odgovorov, 

kjer mora biti vprašalnik sestavljen tako, da omogoča ustrezne statistične analize dobljenih 

podatkov iz vprašalnika. Pri interpretaciji rezultatov nam pomaga dobra analiza 

odgovorov; 

- predstavitev rezultatov je pomemben korak, pri katerem moramo biti zelo previdni, saj so 

lahko rezultati drugačni od pričakovanja naročnika. Naročnik se navadno ne zaveda 

situacija ali pa jo je doživljal povsem drugače, lahko pa se zgodi, da se klimi ne prilagodi 

ali pa tega zavestno noče storiti; 

- načrtovanje akcij je končni rezultat proučevanja organizacijske klime, s katero začnemo 

preoblikovati že obstoječo organizacijsko klimo in njene izboljšave. 

Trije glavni načini merjenja organizacijske klime po Gilmerju in Crissyju (1969, 76–77) so: 

- neformalni opisi so posebne sodbe o delovanju združbe in reakcijah njihovih članov. 

Podatki so zbrani subjektivno s pomočjo opažanj in zapiskov; 
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- sistematično zbrana opažanja ljudi znotraj družbe predstavljajo podatke o posameznikih, 

ki organizacijsko klimo dojemajo vsak na drugačen način, to pa zato, ker imajo različne 

pretekle izkušnje in izhajajo iz različnega okolja, vse to pa omogoča subjektivno zbiranje 

podatkov; 

- najprimernejši način ugotavljanja organizacijske klime je z vprašalniki, kjer vprašani s 

stopnjo strinjanja odgovarja na podane trditve. Končne podatke dobimo z analizo 

rezultatov. 

Vprašalnik se je izkazal za najbolj objektiven pripomoček pri proučevanju in merjenju 

organizacijske klime. Vsebovati mora trditve, na katere posameznik odgovarja s stopnjami 

strinjanja. Organizacija z raziskovanjem organizacijske klime dobi predstavo o delu zaposlenih, 

pogojih dela, delovnem okolju in sami organizaciji (Ivanko 2006, 119). 

Organizacijska klima se po navadi meri s pomočjo vprašalnikov, lestvic in intervjujev, ki jih 

sestavlja vrsta različnih trditev. Posamezniki nanje odgovarjajo – ocenijo z dano lestvico. Tak 

primer vprašalnike je SIOK, ki proučuje različne dimenzije organizacijske klime. 

Organizacijska klima lahko spodbuja ali zavira motivacijo zaposlenih, ustvarjalnost, 

sodelovanje, timsko delo ipd., zato mnoge organizacije redno spremljajo, kakšna je 

organizacijska klima, in skušajo ukrepati, če ugotovijo, da obstoječa klima ovira njihovo 

uspešnost.  

Na pobudo nekaterih vidnih slovenskih podjetij je v začetku leta 2001 skupina svetovalnih 

podjetij pod okriljem GZS-ja pripravila projekt raziskovanja in spremljanja organizacijske 

klime v slovenskih organizacijah, poimenovan SIOK. Vodilna ideja projekta je primerjalno 

raziskovanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih z namenom povečevanja 

zavedanja o pomenu klime in spoznavanju ustreznih metod za njen razvoj. Temeljni principi 

delovanja so: primerljivost, periodičnost in kvantitativnost. Projekt je usklajen s potrebami 

članskih organizacij na eni strani in s standardi stroke na drugi. V zadnjih treh letih je v projektu 

vsako leto sodelovalo več kot sto slovenskih najvidnejših organizacij in tudi nekatere 

organizacije iz tujine (OCR, Svetovanje in raziskave, 2012a).  

Osnovne dimenzije organizacijske klime, ki so vključene v vprašalnik pri projektu SIOK, so 

(OCR, Svetovanje in raziskave, 2012b): 

- odnos do kakovosti, 

- inovativnost in iniciativnost, 

- motivacija in zavzetost, 

- pripadnost organizaciji, 

- notranji odnosi, 

- vodenje, 

- strokovna usposobljenost in učenje, 
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- poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, 

- organiziranost, 

- notranje komuniciranje in informiranje, 

- nagrajevanje, 

- razvoj kariere. 

Projekt se izvaja periodično vsako leto in želi s primerjavo raziskovanja organizacijske klime 

in zadovoljstva zaposlenih povečati zavedanje o pomenu klime ter ustreznih metodah za njen 

razvoj. 

Zaposleni so na vprašalnike odgovarjali elektronsko, in sicer so na petstopenjski lestvici 

ocenjevali z ocenami od 1 do 5, kar pomeni, da vrednost 1 pomeni popolno nestrinjanje, 

vrednost 5 pa popolno strinjanje.  
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4 ANALIZA ORGANIZACIJSKE KLIME NA PRIMERU PODJETJA X 

Zadovoljni in visoko motivirani zaposleni so konkurenčna prednost, saj si prizadevajo za 

uresničevanje ciljev in vizije zavarovalnice, s svojim delom pa prispevajo k odličnosti in 

prepoznavnosti na konkurenčnem trgu. Prav zato je odločilnega pomena, kakšne ljudi 

zaposlujemo, kako jih usposabljamo in motiviramo ter koliko so se sposobni vključiti v že 

oblikovano poslovno okolje in izkoristiti vse možnosti osebnega ter poslovnega razvoja. 

Doseganje lastnih pričakovanih ciljev mora biti usklajeno s poslovno vizijo in zastavljenimi 

cilji vsake organizacije, pomembno pa je tudi, kakšni so delovni pogoji in medsebojni odnosi 

med zaposlenimi, kakšno varnost zaposlitve nudi podjetje in kako skrbi za izobraževanje, 

razvoj in nagrajevanje zaposlenih.  

4.1 Anketa med zaposlenimi 2014 

Spremljanje organizacijske klime je praksa uspešnih podjetij. Pozornost je usmerjena predvsem 

na povezavo zadovoljstva z rezultati pri delu, s čimer postane ključno vprašanje, kako podjetje 

zaposlenim omogoča, da uveljavljajo svoje znanje in ideje ter dosegajo uspeh pri svojem delu. 

To namreč vpliva tako na zadovoljstvo pri delu kot tudi na uspešnost podjetja. 

Raziskava leta 2014 je bila izvedena s pomočjo vprašalnika OCS2012, ki je nadgradnja 

vprašalnika SIOK2003. Nadgrajeni vprašalnik je nastal pod okriljem svetovalnega podjetja AT 

Adria in omogoča bolj strukturiran vpogled v razloge, ki kreirajo določeno klimo. Hkrati je 

vprašalnik zadržal visoko stopnjo primerljivosti s preteklimi podatki tako podjetij kot tudi 

splošnih povprečij. 

Še vedno torej omogoča poleg merjenja organizacijske klime posameznega podjetja tudi 

primerjavo med podjetji in primerjavo z rezultati merjenja organizacijske klime v podjetju iz 

prejšnjih let (SIOK 2014a). 

4.1.1 Priprava vprašalnika 

Na osnovi empirično zbranih podatkov v desetih letih (2001–2011) je bila opravljena faktorska 

analiza in na tej osnovi je bilo določenih šest klimatskih dejavnikov, pri čemer je bila 

upoštevana želja uporabnikov po zmanjšanju števila vprašanj. Poleg šestih dejavnikov je v 

vprašalniku ohranjena kategorija o percepciji uspešnosti organizacije in poslovodstva. 

Novi klimatski del vprašalnika omogoča skoraj popolno primerljivost s preteklimi podatki, 

dodani sta le dve novi vprašanji, za kateri bodo v preteklosti podatki manjkali povsod, in eno 

poskusno vprašanje, ki je bilo v delni uporabi od leta 2009. Pri nekaterih vprašanjih se je 

malenkost spremenila dikcija.  
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Vprašalnik osebnega zadovoljstva je ostal nespremenjen, razen ene trditve, ki je bila 

odstranjena.  

Dodan je nov del vprašalnika, ki se osredotoča na nekatere organizacijske sisteme. 

Uporabljenih je nekaj starih vprašanj (nekaterim se je malenkost spremenila dikcija) in nekaj 

popolnoma novih vprašanj. Dimenzije so določene apriorno glede na vsebino vprašanj oz. 

trditev. 

 

Slika 1: Vprašalnik OCS 

Vir: SIOK 2014a. 

Pri izračunu klimatskih in sistemskih kategorij so posamezna vprašanja obtežena z utežmi, ki 

so določene deloma izkustveno in deloma proporcionalno s korelacijskimi koeficienti (SIOK. 

2014a). 

Interpretacijski model, ki stoji za vprašalnikom, je prikazan na sliki 1. 

4.1.2 Izvedba ankete  

Podjetje uporablja metodo vprašalnika OCS2012. Organizacijsko klimo merijo skoraj vsako 

leto, in sicer jo meri podjetje v elektronski obliki prek povezave do elektronskega vprašalnika, 

ki ga lahko izpolni vsak zaposleni v podjetju. Anonimnost anketirancev je zagotovljena. 

Zunanji izvajalci AT Adria po izvedbi ankete izstavijo poročila podjetju, in sicer krovno 

poročilo za celo podjetje, za vsako organizacijsko enoto pa posebej poročilo, če je imela 

posamezna organizacijska enota zadosti odgovorov – izpolnjenih vprašalnikov. 
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4.1.3 Rezultati in interpretacija 

Rezultati merjenja organizacijske klime kažejo, kako naši zaposleni dojemajo svoje delovno 

okolje. Nekatere stvari vidijo v boljši luči, druge pa manj optimistično. Ta razlika v percepciji 

je ključna za branje in uporabo rezultatov. 

Naslednji pomembni vidik je primerjava rezultatov z drugimi podatki, pri čemer je 

najpomembnejša primerjava z lastnimi podatki iz preteklih let (če obstajajo), iz katere lahko 

vidimo trende. Če nimamo meritev iz preteklosti, lahko še vedno primerjamo svoje podatke s 

podatki višje organizacijske enote ali s podatki panoge. Tudi te razlike so lahko manjše ali večje 

in v našo korist ali škodo. Ponovno se osredotočamo na kategorije/vprašanja, kjer so razlike 

večje.   

 

Slika 2: Pomen barv v prikazih 

Vir: SIOK 2014a. 

Za pomoč vodjem za hitro analiziranje podatkov o klimi se v poročilu uporablja štiribarvno 

kodo, ki je prikazana na sliki 2. 

Zelena barva označuje postavke z najvišjo oceno v okviru opazovane skupine (kategorije), kar 

so zelo verjetno naše prednosti. Bela barva označuje elemente, ki so še vedno pozitivni (nad 

povprečjem), vendar ne tako izrazito. Rumena barva označuje elemente, ki so že pod 

povprečjem, vendar ne tako izrazito, rdeča pa označuje najnižje rezultate, ki so zelo verjetno 

naši izzivi. 

Barve se uporabljajo tudi za razlike (kadar so izračunane). Zelena barva pomeni najbolj ugodno 

razliko in rdeča najmanj ugodno– ne glede absolutne vrednosti razlik. 

V vsakem primeru rezultati meritev organizacijske klime kažejo percepcijo (dojemanje) 

zaposlenih. Za boljšo uporabo rezultatov in za pripravo akcijskih načrtov se morajo vodje 

vprašati o globljih vzrokih za takšno percepcijo. Pomemben del procesa razmišljanja je dialog 

s podrejenimi o rezultatih. 

Poročilo sestavljajo naslednji pregledi: 

- pregled indeksov OCS,  
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- pregled kategorij organizacijske klime, kategorij sistemov vodenja in razvoja ter 

zadovoljstva, 

- tabele, ki prikazujejo ekstreme glede na razliko od nadrejene enote, 

- prikaz trditev po posameznih kategorijah. 

Rezultate merjenje organizacijske klime, sistemov in zadovoljstva zaposlenih v izbranem 

podjetju X smo prikazali skozi štiri standardne indekse, in sicer z indeksom (SIOK 2014a): 

- odzivnosti zaposlenih (A),  

- organizacijske klime (B),  

- sistemov vodenja in razvoja (C),  

- zadovoljstva (D)  

ter skozi agregatni indeks OCS (E).  

 

Slika 3: Indeks OCS 

Vir: Racio razvoj b. l.  

Agregatni indeks OCS je sestavljen iz 30 % teže klime, sistemov in zadovoljstva ter 10 % teže 

odzivnosti. Vsi indeksi so prikazani tudi v obliki nadzorne plošče, kjer so razvidni trenutno 

stanje in premiki glede na predhodno meritev. 
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Slika 4: Indeks OCS za leto 2014 

Vir: SIOK 2014a. 

Na nadzorni plošči je razvidno, da skupni indeks OCS, ki je poimenovan po metodologiji 

merjenja, za izbrano podjetje X znaša leta 2014 3,80 in je za +0,05 višji v primerjavi z letom 

2013.  

Puščice na grafu prikazujejo smer premika leta 2014 glede na leto 2013. Razvidno je, da so se 

trije od štirih indeksov izboljšali, nekoliko pa se je poslabšal indeks organizacijske klime. 

Največje izboljšanje v primerjavi s preteklim merjenjem je na indeksu odzivnosti. Odziv 

zaposlenih pri izpolnjevanju vprašalnika je zelo pomemben pokazatelj, saj je ob dobrem odzivu 

(odzivnost je 70,40-odstotna in je v primerjavi z letom 2013 narasla kar za 7,1 %) mogoč 

natančen prikaz stanja organizacijske klime tudi do večine oddelkov. Odzivnost, preračunana 

na lestvici od 1 do 5, znaša 3,52. Indeks zadovoljstva zaposlenih znaša 3,9 (povečanje glede na 

leto 2013 za 0,03), indeks sistemov vodenja in razvoja je v porasti glede na leto 2013 za 0,04. 

Kot smo že omenili, je slabše ocenjen indeks organizacijske klime, srednja vrednost klimatskih 

trditev se je leta 2014 minimalno znižala na sicer še zmeraj zelo dobrih 3,74 (2013 je bila 3,77). 
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Slika 5: Indeks OCS za leto 2014 – grafični prikaz 

Vir: SIOK 2014a.  

S slike so razvidne ocene indeksov organizacijske klime med letoma 2012 do 2014. Kot lahko 

vidimo, kažejo pozitiven trend trije indeksi (A: odzivnost, C: sistemi, D: zadovoljstvo) in 

skupni indeks OCS. Indeks B: klima je iz leta 2012 na 2013 narasla, leta 2014 pa kaže 

malenkosten padec. Razlike na indeksih med letoma 2013 in 2014 so prikazane na zeleni 

premici (bralec naj gleda desno stran osi Y, ki prikazuje vrednost teh razlik). Vidimo lahko, da 

je največja pozitivna razlika na indeksu odzivnosti (+0,35), razlike na drugih indeksih pa so 

minimalne (od –0,03 do +0,05). S slike je razvidna tudi rdeča premica, ki prikazuje ocene 

indeksov iz leta 2013, izmerjena po predhodni metodologiji, tj. SIOK 2012. Ocene indeksov 

organizacijske klime, sistemov vodenja in razvoja ter zadovoljstva so zelo visoke in izbrano 

podjetje X uvrščajo med 10 % najboljših primerljivih organizacij, ki merijo po tej metodologiji. 

Večina ocenjevanih kategorij ima visoko povprečno oceno, kot vedno pa se kažejo nekatere 

priložnosti za izboljšavo. 

4.1.4 Odzivnost zaposlenih v izbranem podjetju X leta 2014 

Letos je v izbranem podjetju X k anketiranju pristopilo kar 70,4 % vseh zaposlenih, kar je 7,1 % 

več kot v preteklem letu. Visoka odzivnost nam tako omogoča verodostojno interpretiranje 

dobljenih rezultatov v še večji meri kot pretekla leta. Oddanih je bilo 1671 vprašalnikov od 

2374 povabljenih zaposlenih, odzivnost tako znaša 70,4 %, kar pomeni povečanje za 7,1 % (leta 

2012 je bila odzivnost 52,7-odstotna – 1266 anket, leta 2013 pa 63,3-odstotna – 1523 anket). 
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Odzivnost je visoka in predstavlja soliden temelj za interpretacijo rezultatov, in sicer znaša, 

preračunana na lestvico od 1 do 5, 3,52.  

4.1.5 Indeks organizacijske klime leta 2014  

V indeks organizacijske klime spadajo naslednje kategorije: 

- zavzetost in odnos do kakovosti, 

- pripravljenost na spremembe in inovativnost, 

- uspešnost organizacije in poslovodstva, 

- vizija in stabilnost, 

- usposabljanje in vključenost, 

- odnosi in pravičnost 

- jasnost zahtev in nagrade. 

Najvišje ocenjena kategorija je zavzetost in odnos do kakovosti (4,03; in sprememba: –0,02). 

Še vedno nad povprečjem so pripravljenost na spremembe in inovativnost (3,82; sprememba: 

0,00), uspešnost organizacije in poslovodstva (3,87; sprememba: –0,10) ter vizija in stabilnost 

(3,86; sprememba: –,08). Pri zadnjih dveh kategorijah je padec nekoliko izrazitejši in sta 

pretežno vplivali na majhen padec indeksa organizacijske klime. Pod povprečjem je kategorija 

usposabljanje in vključenost (3,73; sprememba: 0,00), najnižje ocenjeni kategoriji pa sta odnosi 

in pravičnost (3,49; sprememba: –0,02) ter jasnost zahtev in nagrade (3,37; sprememba: –0,02).  

4.1.6 Indeks sistemov vodenja in razvoja leta 2014 

V indeks sistemov vodenja in razvoja spadajo naslednje kategorije: 

- operativno vodenje, 

- strateško usmerjanje in organiziranje, 

- ciljno vodenje in nagrajevanje, 

- osebni razvoj in kariera, 

- komuniciranje. 

Najvišje ocenjena kategorija je operativno vodenje (3,99; sprememba: 0,09) in ta kategorija je 

tudi najbolj vplivala na dvig indeksa sistemov vodenja in razvoja. Še vedno nad povprečjem je 

strateško usmerjanje in organiziranje (3,86; sprememba: 0,01), pod povprečjem sta ciljno 

vodenje in nagrajevanje (3,84; sprememba: 0,05) ter osebni razvoj in kariera (3,84; 

sprememba: 0,02). Najnižje ocenjena kategorija je komuniciranje (3,73; sprememba: 0,02), vse 

pa ostajajo ocenjene na zelo dobri ravni.   
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4.1.7 Indeks zadovoljstva zaposlenih leta 2014 

V merjenju organizacijske klime podjetja X smo v letu 2014 zajeli sledeča področja: 

- Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve, 

- zadovoljstvo z delovnim časom, 

- zadovoljstvo s sodelavci, 

- zadovoljstvo z neposredno nadrejenim, 

- zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje, 

- zadovoljstvo z vsebino dela, 

- zadovoljstvo z delovnimi pogoji (opremo, prostori), 

- zadovoljstvo z vodstvom organizacije, 

- zadovoljstvo z možnostmi napredovanje, 

- zadovoljstvo s plačo. 

Najvišje ocenjeni kategoriji sta zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve (4,40; sprememba: 0,05) in 

zadovoljstvo z delovnim časom (4,30; sprememba: 0,00). Še vedno nad povprečjem so 

zadovoljstvo z delavci (4,18; sprememba: 0,03), zadovoljstvo z neposredno nadrejenim (4,14; 

sprememba: 0,02), zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje (3,91; sprememba: –0,05), 

zadovoljstvo z vsebino dela (4,08; sprememba: 0,07) in zadovoljstvo z delovnimi pogoji 

(opremo, prostori) (4,00; sprememba: 0,09). Zadnji trditvi sta tudi najbolj vplivali na dvig 

indeksa zadovoljstva. Pod povprečjem je zadovoljstvo z vodstvom organizacije (3,77; 

sprememba: 0,02). Najnižje ocenjeni trditvi ostajata zadovoljstvo z možnostmi za napredovanje 

(3,16; sprememba: 0,07) in zadovoljstvo s plačo (3,04; sprememba: 0,01).  

4.2 Intervju z managementom v izbranem podjetju X 

Za globljo analizo in razumevanjem najslabše ocenjenih kategorij organizacijske klime smo z 

direktorico kadrovske službe opravili intervju. Namen je bil proučiti najslabše ocenjeni 

kategoriji merjenja klime na primeru podjetja v finančno-zavarovalniški panogi. 

Intervju vsebuje 11 vprašanj. Zanimalo nas je predvsem, na kakšen način merijo klimo v 

njihovem podjetju, na katerih področjih so najbolj napredovali, katere ocene kategorij so 

njihove prednosti in katere slabosti, na kakšen način nudijo zadovoljstvo svojim zaposlenim in 

kakšne ukrepe so na osnovi merjenja organizacijske klime v njihovem podjetju že sprejeli. 

Podali smo interpretacijo rezultatov s predlogi izboljšav.  

1. Kako komentirate splošno oceno merjenja organizacijske klime v vašem podjetju? 

Splošna ocena je zelo visoka, nad slovenskim povprečjem, kar kaže na visoko stopnjo 

zadovoljstva pri naših zaposlenih. Z veseljem lahko povemo, da se ocena vzdušja vsako leto 
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izboljšuje. Skupni indeks OCS, ki je poimenovan po metodologiji merjenja, znaša letos tako že 

3,80 in je za +0,05 višji v primerjavi z letom 2013. 

2. Kako merite klimo v vašem podjetju, ali jo merite z anketo in na kakšen način? 

V našem podjetju merimo klimo z metodologijo OCS. Klimo merimo skoraj vsako leto, in to v 

elektronski obliki, kjer je povezava do anketnega vprašalnika, ki ga lahko izpolni vsak 

zaposleni. Anonimnost je zagotovljena organizacijsko. Pristojnost obdelave je izključna za 

zunanje izvajalce podjetja At Adria, ki nato izstavijo poročila, in sicer krovno poročilo za celo 

podjetje in tudi za vsako organizacijsko enoto posebej (če je imela posamezna enota zadosti 

odgovorov – izpolnjenih vprašalnikov). K reševanju ankete je bilo povabljenih več kot 2000 

sodelavcev, odzivnost je bila 70,4-odstotna. 

3. Merjenje organizacijske klime v vašem podjetju poteka že deseto leto, na katerem področju 

ste najbolj napredovali? 

Merjenje organizacijske klime ne poteka že deseto leto, ampak v obdobju desetih let. Uradno 

je letos potekalo sedmo merjenje organizacijske klime v našem podjetju. Najbolj smo 

napredovali na področju: 

- operativnega vodenja, 

- ciljnega vodenja in nagrajevanja,  

- komuniciranja.   

4. Na katerih kategorijah organizacijske klime ste močni, kakšne so vaše prednosti? 

- Stalnost zaposlitve, 

- zadovoljstvo z delovnim časom, 

- zadovoljstvo s sodelavci,  

- pripadnost podjetju. 

V našem podjetju sta še vedno prisotna zelo pozitivna naravnanost zaposlenih in še nekoliko 

višje zadovoljstvo zaposlenih. Letos imamo še višjo odzivnost, visoke ocene vseh treh indeksov 

in porast indeksov sistemov vodenja in razvoja ter zadovoljstva.  

Najvišje so ocenjene trditve glede zadovoljstva s stalnostjo zaposlitve, delovnim časom in 

trditev glede zadovoljstva s sodelavci. Pripadnost organizaciji ostaja ocenjena zelo visoko, 

podjetje ima še zmeraj jasno oblikovano poslanstvo in vizijo ter spada med bolj uspešne 

organizacije v državi. 

Še naprej si prizadevamo za izboljšanje ocene sistema ciljnega vodenja in uporabe sistema 

stimulacije – sistem deluje in živi. Močno sta se izboljšali rednost in učinkovitost sestankov. 

Sistem CIVODEU še naprej dobiva na svoji pomembnosti. 
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Izboljšala sta se tudi operativno vodenje in vloga neposrednih vodij. Bolj pozitivno vodenje je 

opaziti na ravni celotnega podjetja. 

Bistveno se je izboljšalo sodelovanje in razumevanje med enotami. 

5. Na katerih kategorijah organizacijske klime ste šibki in za vas predstavljajo izziv? 

- Višina in razmerja med plačami, sistemom napredovanja, 

- sistemom nagrajevanja, 

- razvoj kariere. 

Še naprej ostajajo dokaj nizke ocene glede višine in razmerij med plačami. Sistem napredovanja 

ostaja premalo jasen.  

Nadaljevati je treba z razvojem vodij – predvsem na pozitivni povratni informaciji. 

6. Kako zaposlenim nudite in ustvarjate zadovoljstvo pri delu? 

Predvsem z aktivnostmi projekta Podjetje.smo. Vse dogodke projekta Podjetje.smo začrtamo v 

letnem predlogu načrta dela in stroškov, ki ju potrdi uprava. Ožji tim sodelavcev projekta se 

nato na rednih mesečnih sestankih pogovori o idejah in izpeljavi posameznega dogodka. Skozi 

pogovor s sodelavci izluščimo najboljši način, kako dogodek izpeljati čim bolj privlačno, s 

čimer bi dosegli čim večjo pozornost in zadovoljstvo naših sodelavcev, ki so jim dogodki tudi 

namenjeni. Sodelavci se na dogodke pogosto tudi odzovejo. Njihovih odzivov, ki jih prejmemo 

(po e-pošti ali neformalnih pogovorih), tako kritik kot pohval po dogodkih, se vedno 

razveselimo. Odziv in izkušnja sta namreč dober temelj za še bolj kakovostno ponudbo projekta 

Podjetje.smo v prihodnje.  

Ključni dogodki in aktivnosti, ki jih brez dobre in uigrane ekipe sodelavcev ne bi bilo, so npr.: 

- niz predavanj za vse zaposlene o ohranjanju zdravja in delovnih zmožnosti, 

- udeležba zaposlenih na Ljubljanskem maratonu, Teku treh src, teku podjetja X ali na 

kolesarskem maratonu Franja, 

- pozdrav letnim časom, 

- izdali smo dve knjigi, ki sta bili natisnjeni za zaposlene, 

- izid pravljice, 

- pustni torki, 

- eko tržnice, 

- izlet za velike družine,  

- skrb za zdravje. 
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7. Ali se dober delovni rezultat v vaši organizaciji pohvali, in če se, na kakšen način? 

Zaposleni ne občutijo, da so ustrezno pohvaljeni, kar kaže tudi ocena iz poročila. Kar 55,5 % 

se ne strinja (deloma oziroma v celoti) s trditvijo, da se dober delovni rezultat v našem podjetju 

hitro opazi in je pohvaljen. 

Začeli smo s kampanjo, kako spodbuditi vodje in zaposlene, kako naj ob pravem trenutku in na 

ustrezen način izreči pohvalo. Sodelujemo s službo za interno komuniciranje. Zaposlene skozi 

sistem inovativnosti spodbujamo k podajanju idej, v nadaljevanju pa je predviden projekt oz. 

kampanja spodbujanja pohval. 

8. S kakšnimi ukrepi ste izboljšali rezultate slabše ocenjene kategorije – razvoj kariere? 

Trudimo se graditi tudi strokovno in ne samo vodstvene kariere, zato v ta namen 

sistematiziramo ob reorganizaciji več strokovnih delovnih mest, tako da imajo na področju vsaj 

tri strokovna delovna mesta, kar se zavedamo, da je tudi strokovna kariera enako pomembna 

kot vodstvena.  

Uvedli smo sistem ravnanja s ključnimi in perspektivnimi sodelavci. Ta sistem opredeljuje, kdo 

so ključni in perspektivni sodelavci, načine njihovega razvoja in motivacije. V to kategorijo 

spada cca. 250 zaposlenih. Še posebno pozornost posvečamo tudi zaposlenim iz skupine 

podjetja. Organizirali smo program Mednarodna poslovna akademija, kjer skrbimo za 

zaposlene iz skupine podjetja in spremljamo njihov razvoj.  

Sicer pa posvečamo veliko pozornost tudi izobraževanju vseh zaposlenih, vsako leto naštejemo 

od 7000 do 9000 udeležb na različnih vrstah izobraževanj (eksternih in internih).  

Veliko se posvečamo vodjem, imamo program šole vodenja, mentorstvo za nove vodje, 

priročnik za vodje, vsako leto je organizirana strateška konferenca za vodje in še druga ožja 

usmerjenja znanja za vodje.  

Šola vodenja je bila uvedena kot prva izboljšava na osnovi merjenja organizacijske klime. 

Začetna merjenja so namreč pokazala velik izziv v vodenju zaposlenih, da ga je treba na 

določenih segmentih izboljšati. V sklopu šole vodenja se vodje seznanijo s splošnimi znanji, ki 

so potrebna pri učinkovitem vodenju. Od leta 2008 poteka vsako leto in udeležilo se jo je že 

180 vodij. 

»Coaching« za vodje do vključno ravni izvršnih direktorjev je potekal leta 2013. Izvršnim 

direktorjem in vodjem najvišjih ravni smo ponudili možnost za maksimiziranje njihovih 

potencialov in nadgradnjo že obstoječega znanja, veščin, spretnosti, in sicer s pomočjo 

zunanjega »coacha«. Novim vodjem želimo pomagati, da v čim krajšem času usvojijo potrebne 

vodstvene zmožnosti in se opremijo z veščinami, ki se pridobijo z metodo »coachinga«.  
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Strateške konference za vodje je izvedla uprava kot ukrep za izboljšanje komunikacije in 

povečanje pretoka informacij na vodje. Prva konferenca je bila leta 2012, katere namen je 

predvsem v komuniciranju strateških ciljev, pomembnih aktivnosti in poslovnih načrtov, tj. 

seznanitev vodij s ključnimi informacijami, ki jih širše potrebujejo pri svojem delu. 

Delavnice SDI, kjer se uporablja orodje SDI (angl. strenght deployment inventory, avtorja Elias 

Hull Porterja), ki predstavlja podlago za raziskovanje in spoznavanje samega sebe. Udeleženci 

prepoznajo svoj sistem vrednost, ki jih motivira, in spoznavajo motivacijske vzgibe za vedenje 

drugih ljudi. Udeleženci odkrijejo svoj način vzpostavljanja odnosov in prepoznajo razloge za 

različna vedenja drugih ljudi. Spoznajo, kako se njihova motivacija in vedenje v konfliktu 

spremenita. Prepoznajo sprožilce konfliktov in se jih naučijo obvladovati ter jih izkoristiti za 

pozitivne spremembe. Z delavnico udeleženci izboljšajo svoje komunikacijske veščine in tako 

lahko gradijo produktivnejše medosebne odnose.  

9. S kakšnimi ukrepi ste izboljšali rezultate slabše ocenjene kategorije – sistem nagrajevanja 

oziroma jasnost zahtev in nagrad? 

Nagrajevanja oziroma jasnost zahtev in nagrad smo izboljšali s sistemom ciljnega vodenja. 

Ciljno vodenje CIVODEU – zaposleni so glede na rezultate ankete manj zadovoljni z višino 

plače, zadovoljni pa so s stimulativno delitvijo uspešnosti. Uveljavljen je sistem, ki opredeljuje 

četrtletno delitev uspešnosti na osnovi delovne uspešnosti in ciljev ter pričakovanj.  

Sistem CIVODEU za interne delavce smo vpeljali prav na osnovi meritev organizacijske klime 

in zadovoljstva zaposlenih. Želeli smo namreč povečati ciljno usmerjenost zaposlenih in 

usklajenost delovanja organizacije. Z vpeljavo sistema CIVODEU smo želeli povečati 

interakcijo med neposrednimi vodji in njihovimi sodelavci, kar omogočajo pogosti, tj. 

trimesečni cikli razgovorov. Sistem med drugim omogoča tudi bolj relevantne kriterije za 

ocenjevanje delovne uspešnosti in kvartalno izplačevanje uspešnosti, kar povečuje motivacijo 

zaposlenih. Od začetka vpeljave sistema do danes smo veliko delali na usposabljanju in 

spremljanju vseh vodij za učinkovito uporabo sistema CIVODEU. V ta namen smo leta 2012 

ponudili možnost delavnic za učinkovito uporabo sistema tistim vodjem, ki so v sistem 

vključeni. Na področju za upravljanje s človeškimi viri spodbujamo vodje, da zapišejo letne 

cilje in pričakovanja, prav tako vlagamo v kakovost njihovega postavljanja. V zadnjih dveh 

letih rezultati merjenja klime kažejo na močno izboljšanje sistema ciljnega vodenja in uporabe 

stimulacije – med zaposlenimi in vodji je torej vzpostavljen jasen dialog. Priložnost za 

izboljšavo pa je še vedno v pozitivni povratni informaciji – pohvale so še vedno ocenjene nizko. 

10. Kako merite uspešnost izvedenih ukrepov? 

S klimo oziroma z merjenjem organizacijske klime v podjetju, kar se izkažejo v boljših ocenah 

klime. 
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11. Torej si lahko dobro organizacijsko klimo organizacije ustvarijo kar same, kako? 

Redno merjenje klime v podjetju je temeljni pokazatelj za težave, izzive. Gradimo na slabše 

ocenjenih kategorijah in skušamo izboljšati, ker verjamemo, da zadovoljni ljudje boljše delajo, 

so motivirani in ustvarjajo boljše rezultate. 

4.3 Primerjava rezultatov merjenja organizacijske klime v podjetju X od leta 2004 

do 2014 

V podjetju so začeli z merjenjem organizacijske klime leta 2004, anketo so aplicirali že sedmič. 

Kontinuirano spremljanje počutja zaposlenih in uvajanje izboljšav pa je prineslo mnoge 

pozitivne premike. Kot vidimo, je odzivnost vsako leto (vsako merjenje) večja. Indeks klime se 

ravno tako vsako leto zvišuje, od leta 2004 pa do 2014 je v porastu za 0,44, leta 2014 pa je 

indeks klime padel za –0,03. Indeks sistemov od leta 2004 do 2014 je v porastu, in to kar za 

0,80. Zadovoljstvo je v tem istem obdobju narastlo za 0,43. Porast skupnega indeksa OCS od 

leta 2004 do 2014 znaša 0,75. 

 

Slika 6: Pregled vseh dosedanjih meritev od leta 2004 do 2014 

Vir: SIOK 2014b.  

4.3.1 Najnižje ocenjene kategorij v času od 2004 do 2014 

Najslabše ocenjeni sklop je sistem nagrajevanja in stimulacij, ki je ocenjen s 3,37, kar je za 0,69 

boljše kot leta 2004. Iz dobljenih podatkov razberemo, d+a razmerja med plačami niso ustrezna, 

bolj obremenjeni pa tudi niso ustrezno stimulirani. Za izboljšanje tega je treba urediti in točno 

določiti sistem plač ter nagrajevanja. Ljudi, ki so bolj obremenjeni, bi morali nadrejeni 

stimulirati z raznimi dodatki. 
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Slika 7: Najnižje ocenjena kategorija – sistem nagrajevanja in stimulacij 

Vir: SIOK 2014b.  

Ciljno vodenje in nagrajevanje 

Osnovni cilj sistema plač in nagrajevanja je prispevati k uspešnosti organizacije in povečanju 

konkurenčnosti. Sistem plač vpliva na različne ljudi, zato mora biti v skladu s cilji in strategijo 

podjetja. Za individualiste je bolj primeren sistem, ki nagrajuje posameznikove dosežke, za 

ljudi, ki jim bolj ustreza skupinsko delo, pa je boljši skupinski sistem nagrajevanja (Černetič 

2007, 240). 

Moč finančnih nagrad naj bi bila večja kot moč nefinančnih, vendar zaradi specifičnosti 

posameznika in njegovih interesov ni vedno tako. Iz tega razloga je treba izoblikovati takšen 

sistem nagrajevanja, ki bo upošteval interese posameznika. Ključ je v razumevanju osnov 

motivacije in v čim večjem razumevanju zaposlenih (Černetič 2007, 243). 

Nagrajevanje zaposlenih je pomemben del človeških virov, zato je treba, tudi z ustreznim sistem 

nagrajevanja, vplivati na vedenje zaposlenih, da s svojim delom čim bolj prispevajo k doseganju 

ciljev organizacije. Nagrajevanje zaposlenih ima ključno vlogo pri pridobivanju novih 

sodelavcev in je pomembno tako za zaposlene kot za delodajalce. Zaposlenim je plača temeljni 

vir preživetja, ugodnosti pri delu pa pomenijo boljše zdravstveno varstvo, možnost letovanja in 

druge ugodnosti. Za delodajalce pomenijo odločitve, ki jih ti sprejemajo v povezavi z 

nagrajevanjem, in dejavnik, ki vpliva na stroške poslovanja in sposobnost prodaje proizvodov 

ali storitev po konkurenčni ceni. Odločitve, ki se nanašajo na nagrajevanje, vplivajo tudi na 

sposobnost delodajalca, da tekmuje za zaposlene na trgu dela. Nagrada, ki jo ta zagotavlja 

zaposlenim, lahko privabi ali odvrača kader, zaposlene pa obdrži v delovnem razmerju ali 

povzroči njihov odhod iz organizacije (Treven 1998, 218).  

Zaposleni so radi pohvaljeni, kadar kaj dobro naredijo. Če so se še posebno potrudili, se jim zdi 

vredno napora, kadar dobijo za dobro opravljeno delo pohvalo. Pri spodbujanju motivacije se 
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je treba prepričati, da so ljudje zmožni opraviti določeno delo. Pri tem je treba zaposlene 

pohvaliti, saj se jih tako navduši, da si bodo sami zaželeli biti produktivnejši. Pohvalo se lahko 

izrazi na naslednje načine (Keenan 1996, 38–39): 

- prepoznati okoliščine, v katerih bi želeli ljudi pohvaliti, 

- pohvaliti brez pridržka, 

- pohvaliti in grajati ob povsem ločenih priložnosti, 

- pohvalo se izreče jasno in glasno. 

Veliko organizacij oblikuje načrte, ki urejajo nagrajevanje za bolj ali manj učinkovito izvedbo 

dela, da bi zagotovili finančno nagrado zaposlenim, ki bi bila neposredno odvisna od uspešnosti 

izvedbe njihovega dela. Ti načrti so lahko zelo različni. Prednost uporabe načrtov nagrad za 

uspešnost so predvsem (Treven 1998, 229–230): 

- finančna nagrada je pomemben motivacijski dejavnik za zaposlene delavce, 

- največ zaposlenih podpira koncept nagrade za uspešnost, 

- ti načrti privabijo in obdržijo v delovnem razmerju vrhunske strokovnjake ter druge 

uspešne delavce, 

- v teh načrtih so opredeljena pričakovanja glede izvedbe in standardi izvedbe v organizacij, 

- ti načrti spodbujajo in pomagajo spremljati kulturo podjetja ter vrednote zaposlenih z 

vidika boljše kakovosti, izvedbe in zadovoljitve potreb porabnikov, 

- s temi načrti se ne prizna in nagradi samo prizadevanja zaposlenih za čim boljšo izvedbo 

dela, temveč predvsem njihov dejanski prispevek k uresničitvi ciljev organizacije. 

Oblikovanje sistema plač in nagrajevanja je nehvaležno delo, saj je na koncu le redko kdo 

zadovoljen. Takoj ko se pojavi informacija o prenovi plačnega sistema, se namreč začnejo 

oblikovati različna pričakovanja. Zaposleni morda pričakujejo višje plače, menedžment nižje 

stroške in večjo zavzetost delavcev. Ob dosedanjih konkurenčnih pritiskih na stroške je skoraj 

vsaka sprememba sistema plač in nagrajevanja že vnaprej stroškovno omejena, kar pomeni, da 

lahko nekdo pridobi višjo plačo le na račun drugega, in takoj se pojavi skupina nezadovoljnih. 

Učinki novega plačnega sistema na zavzetost in uspešnost zaposlenih niso takojšnji. Proces 

oblikovanja sistema plač in nagrajevanja je pravzaprav enak ne glede na to, ali ga oblikujejo 

strokovnjaki iz organizacije sami ali s pomočjo zunanjih svetovalcev. Vse končne odločitve so 

vedno v rokah vrhnjega menedžmenta (Zupan 2001, 132). 
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Slika 8: Najnižje ocenjena kategorija – razvoj kariere 

Vir: SIOK 2014b.  

Drugi najslabše ocenjeni sklop je razvoj kariere. Zaposlenim kriteriji za napredovanje niso 

najbolj jasni, saj je ta trditev ocenjena, prav tako so prepričani, da vsi nimajo realnih možnosti 

za napredovanje in da sistem napredovanja ni zasnovan tako, da bi sposobnejši zasedli boljše 

položaje. Za izboljšanje položaja bi bilo treba uvesti tak sistem napredovanja, ki bi na vodilna 

mesta postavil le najsposobnejše ljudi, ki bi tja prišli s svojim delom in ne prek vez. Zaposlene 

pa je treba tudi informirati o napredovanju. Ko cilj dosežejo, morajo biti deležni obljubljenega, 

saj jim s tem dvignemo motiviranost za delo. 

Osebni razvoj in kariera 

Temeljna naloga razvoja kadrov je, da zagotavlja optimalno poklicno, izobrazbeno in 

kvalifikacijsko strukturo zaposlenih. Področje razvoja kadrov prispeva k učinkovitosti in 

poslovni odličnosti organizacije in k njenemu čim ugodnejšemu položaju na trgu dela ter znanju 

s svojim delovanjem na področjih, kot so (Možina idr. 1998, 45): 

- usmerjanje zaposlenih in mladine v izobraževanje, 

- strokovno uvajanje novosprejetih sodelavcev, 

- zagotavljanje menedžerskih in ključnih strokovnih kadrov, 

- sistematičen in stalen strokovni razvoj zaposlenih, 

- spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih, 

- zagotavljanje prenosa znanja na vseh ravneh, 

- razvoj čuta pripadnosti zaposlenih v organizaciji.  

Napredovanje mora biti jasno in natančno definirano ter transparentno. Sistem napredovanja 

zaposlenih v organizaciji mora biti tesno povezan predvsem s sistemi nagrajevanja, obenem pa 

tudi s pristojnimi načrti in njihovo realizacijo, z rednimi letnimi razgovori, kariernimi načrti, 

individualnimi načrti napredovanja zaposlenih, sistemi ocenjevanja in z drugimi tovrstnimi 

orodji. Obstajata vertikalno in horizontalno napredovanje. Menedžment izpostavlja predvsem 

horizontalno napredovanje, ki je namreč veliko bolj motivacijsko, saj omogoča rast in razvoj 

zaposlenega z napredovanjem. Vezano je na napredovanje v okviru delovnega mesta. S 

tovrstnim napredovanjem gre za pridobitev večjih odgovornosti in pristojnosti, večjo plačo, 
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višji naziv in boljše delovne pogoje. Vertikalno napredovanje pa je vezano na napredek po 

hierarhični lestvici organizacije navzgor (Mihalič 2006, 242–243). 

Ta dimenzija omogoča ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih z osebnim razvojem z možnostjo 

napredovanja. Ugotavlja se, ali so kriteriji za napredovanje jasni vsem zaposlenim, ali se 

zaposlene spodbuja k samostojnosti in ali vodilni vzgajajo svoje naslednike (Černetič 2007, 

304). 

Karierni načrt lahko posamezniku pomaga pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju. Za 

oblikovanje, načrtovanje in realizacijo kariere sta zainteresirana posameznik in organizacija, 

saj tako drug drugemu omogočata preživetje. Pri oblikovanju kariere naj bi organizacija 

upoštevala naslednje (Lipičnik 1998, 180–181): 

- pomagati zaposlenim ugotoviti zmožnosti in odlike za sedanje in prihodnje delo, 

- približati in združiti osebne cilje ter cilje organizacije, 

- razvijati nove smeri kariere in načrtovati vidno napredovanje v vseh smereh, 

- spodbuditi zaposlene, ki v svoji karieri že nekaj časa ne napredujejo, 

- dati zaposlenim možnost, da bodo razvili sebe in svojo kariero, 

- pridobiti vzajemne koristi za organizacijo in posameznega zaposlenega. 

V razvojnem načrtu zaposlenega se določi, kam se bo usmeril njegov razvoj: ali v vodenje, 

stroko ali v neko vmesno kombinacijo. Opredeli se tudi, koliko časa in izkušenj potrebuje 

posameznik, da lahko prevzame odgovornejše naloge (Možina idr. 1998, 69). 

4.3.2 Ključne prednosti in izzivi v letu 2014 

V nadaljevanju smo si pogledali bistvene prednosti in izzive merjenja organizacijske klime v 

izbranem podjetju X, za leto 2014. Ugotovili smo, s čim so zadovoljni zaposleni, na kaj so 

ponosni in kako govorijo o organizaciji zunaj organizacije, na kakšen način sistem ciljnega 

vodenja živi ter kakšna je ocena operativnega vodenje. V letu 2014 je izziv predvsem ta, da 

zaposleni niso zadovoljni s plačo, trdijo tudi, da razmerja med plačami zaposlenih v organizaciji 

niso ustrezna. 
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Prednosti v letu 2014 

 

Slika 9: Zadovoljstvo v letu 2014 

Vir: SIOK 2014a.  

Še naprej zelo pozitivna naravnanost zaposlenih in še nekoliko višje zadovoljstvo zaposlenih v 

izbranem podjetju: višja odzivnost, visoke ocene vseh treh indeksov, porast indeksov sistemov 

vodenja in razvoja ter zadovoljstva. Zaposleni trdijo, da so zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, 

delovnim časom in s sodelavci. Zaposleni so ponosni, da njihova organizacija spada v 

primerjavi z drugimi organizacijami v državi med bolj uspešne, zunaj organizacije pozitivno 

govorijo o organizaciji in menijo, da ima njihova organizacija velik ugled v okolju. 

 

Slika 10: CIVODEU v letu 2014 

Vir: SIOK 2014a.  

Še naprej izboljšanje ocene sistema ciljnega vodenja in uporabe sistema stimulacije – sistem 

deluje in živi. Zelo visoko ocenjeni trditvi sta, da so delovni sestanki redni in da imajo v 

organizacijski enoti vsaj enkrat letno strukturiran (temeljit) razgovor s svojim vodjem.  



 

30 

 

Slika 11: Operativno vodenje v letu 2014 

Vir: SIOK 2014a.  

Izboljšala sta se tudi operativno vodenje in vloga neposrednih vodij. Zaposleni v izbranem 

podjetju X trdijo, da je njihov neposredni vodja viden, sodeluje in se zavzema za uspeh tima ter 

vsakega člana v njem in da odločitve sprejema pravočasno. 

 

Slika 12: Vodenje v letu 2014 

Vir: SIOK 2014a.  

Na ravni celotnega podjetja je opaziti bolj pozitivno vodenje. Iz zgornjega prikaza vidimo jasno 

sliko, kako zaposleni občutijo, da njihovi dobri delovni rezultati niso dovolj opaženi in pravilno 

pohvaljeni, pravijo pa, da so cilji, ki jih morajo doseči, realno postavljeni.  

 

Slika 13: Sodelovanje in razumevanje med enotami v letu 2014 

Vir: SIOK 2014a. 

Med enotami gre za bistveno izboljšanje sodelovanja in razumevanja. Zaposleni v izbranem 

podjetju X pravijo, da, kadar je to potrebno, uspešno sodelujejo s kolegi iz drugih 
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organizacijskih enot, da o tem, kaj se dogaja v drugih organizacijskih enotah, dobijo dovolj 

informacij, vendar je v primerjavi z ostalimi slovenskimi podjetji tukaj ocena še vedno nizka. 

Izmenjava informacij z drugimi enotami (oddelki, službami) poteka popolno in brez zamud. 

Zaposleni menijo, da procesi dela tečejo gladko tudi prek meja organizacijskih enot. 

Izzivi v letu 2014 

 

Slika 14: Višina in razmerja med plačami v letu 2014 

Vir: SIOK 2014a.  

Še naprej so dokaj nizke ocene glede na višino in razmerje med plačami. Zaposleni menijo, da 

je v njihovi organizaciji plača nižja ravni plač na tržišču, zadovoljstvo s plačo je nizko in 

razmerja med plačami zaposlenih v organizaciji niso ustrezna. 

 

Slika 15: Sistem napredovanja v letu 2014 

Vir: SIOK 2014a.  

Sistem napredovanja ostaja premalo jasen. Zaposleni niso zadovoljni z možnostmi za 

napredovanje, sistem omogoča napredovanje samo najboljšim in pravijo, da kriteriji 

napredovanja niso vsem jasni.  

 

Slika 16: Razvoj vodij v letu 2014 

Vir: SIOK 2014a.  
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Nadaljevati je treba z razvojem vodij, predvsem na pozitivni povratni informaciji. V zgornji 

tabeli je zopet opaziti, da zaposleni menijo, da niso ustrezno pohvaljeni, da se dobro delo ne 

opazi in da vsi tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, niso ustrezno stimulirani. 

 

Slika 17: Jasnost strateških usmeritev v letu 2014 

Vir: SIOK 2014a.  

Jasnost strateških usmeritev in njihova operacionalizacija je padla. Zelo pomemben padec pri 

trditvi je to, da politika in cilji organizacije niso jasni vsem zaposlenim. Zaposleni menijo, da 

poleg vodij ne sodelujejo v procesu postavljanja ciljev organizacije. 

4.4 Predlogi – ukrepi za izboljšanje organizacijske klime 

Na podlagi analize podatkov in opravljenega intervjuja smo podali predloge za izboljšanje 

dejavnika – sistem nagrajevanja in sistem osebnega razvoja ter kariere. Menimo namreč, da so 

to dimenzije, na katerih bi podjetje moralo graditi. Dimenzija nagrajevanja predstavlja enega 

od zelo pomembnih dejavnikov motiviranja. Delovno uspešnost je treba oceniti in jo tudi 

pravično nadgraditi. Na ta način lahko vplivamo na zadovoljstvo delavca in na njegovo 

motivacijo, s tem pa tudi na njegovo delovno uspešnost v prihodnosti. Ker je v podjetju visoko 

strokoven kader, kjer so zaposleni vložili veliko truda za pridobljeno izobrazbo in izkušnje, 

lahko rečemo, da so zaposleni ambiciozni in imajo željo po nadaljnjem samouresničevanju. 

Zaradi tega je tudi dimenzija osebni razvoj in kariera v podjetju zelo pomembna. Razvoj kariere 

zagotavlja, da so potrebna znanja na voljo, pomaga pridobiti in zadržati sposobne ljudi, 

zaposlenim pa zagotavlja tudi rast in razvoj. Menimo, da je treba oceniti delo vsakega 

posameznika in ga za dobro opravljeno delo tudi uspešno nagraditi ter mu omogočiti 

napredovanje. 

4.4.1 Predlogi za izboljšanje dejavnika (sistem nagrajevanja) 

Predlogi za izboljšanje dejavnika – sistemi nagrajevanja so: 

- tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, naj bodo tudi ustrezno stimulirani, 

- poleg denarnih nagrad je treba uporabljati tudi nedenarne (pohvale, priznanja), 

- uspešnost naj se vrednosti po dogovorjenih ciljih in standardih, 
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- še vedno je treba uporabljati sistem CIVODEU, 

- razjasniti je treba pričakovanja nadrejenih glede doseganja oddelčnih in individualnih 

ciljev (sistem ciljnega vodenja skozi individualne razgovore in redno spremljanje 

doseganja ciljev), 

- nadgradnja in izboljšava razumevanja sistema nagrajevanja – povratne informacije 

(pohvale in kritike) so vpeljali neposredne vodje. 

Nagrajevanje zaposlenih je v izbranem podjetju X ena izmed najbolj kritičnih dimenzij klime. 

Skozi raziskavo, ki je potekala v obdobju desetih let, in intervjujem smo želeli preveriti 

postavljeno hipotezo, ali je nagrajevanje najslabše ocenjena dimenzija. Ugotovili smo, da je to 

na zadnjem mestu med vsemi dimenzijami klime, tako da je hipoteza, da je v izbranem podjetju 

najnižja ocenjena dimenzija nagrajevanja, v celoti potrjena. Uspešnost se ne vrednoti po 

dogovorjenih ciljih in standardih, zaposleni za svoje delo niso dovolj stimulirani, prav tako 

veliko nezadovoljstvo izražajo s plačo. Vodstvo se mora zavedati, da je nagrajevanje zaposlenih 

eden ključnih in najpomembnejših dejavnikov motiviranja in s tem tudi zadovoljstva zaposlenih 

ter posledično razvoja ugodne klime.  

Plača predstavlja zaposlenim vir preživetja. Vodstvo mora svoje zaposlene motivirati s 

stimulacijo, denarnimi nagradami, plačanimi nadurami in posledično tudi z njenim povečanjem. 

Sistem nagrajevanja delovne uspešnosti mora zagotavljati, da bodo zaposleni motivirani za 

doseganje ciljev in za učinkovito delo. Poleg denarnih nagrad naj vodje uporabijo tudi druge 

oblike nagrajevanja in motiviranja, kot so ustne pohvale, spodbude in priznanja za dobro 

opravljeno delo, ki imajo izjemno močan motivacijski učinek na posameznika.  

CIVODEU (ciljno vodenje) – zaposleni so glede na rezultate ankete manj zadovoljni z višino 

plače, zadovoljni pa so s stimulativno delitvijo uspešnosti. Gre za uveljavljen sistem, ki 

opredeljuje četrtletno delitev uspešnosti na osnovi delovne uspešnosti, ciljev in pričakovanj.  

Vodja s svojim podrejenim opravi enkrat letno redni letni razgovor, katerega glavni namen je, 

da s pomočjo tega instrumenta skušata izboljšati njun odnos, pogoje za delo, dvigniti motivacijo 

in tako doseči posledično večjo učinkovitost ter uspešnost zaposlenega. S pomočjo rednega 

letnega razgovora dobimo vpogled v preteklost, sedanjost in prihodnje načrte posameznika ter 

organizacije. Na osnovi rednega letnega razgovora se postavijo cilji in pričakovanja, ki se jih 

nato meri in preveri na četrtletnih razgovorih s sistemom ciljnega vodenja. Vodja tako vsake tri 

mesece opravi razgovor s svojim podrejenim, preveri delovno uspešnost in cilje ter dodeli 

ustrezno stimulacijo – denarno nagrado.  

4.4.2 Predlogi za izboljšanje dejavnika (osebni razvoj in kariera) 

Predlogi za izboljšanje dejavnika osebni razvoj in kariera so: 
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- predlagamo, da se merila za napredovanje interno javno objavijo, prav tako pa tudi vsako 

doseženo napredovanje v organizaciji, skupaj z utemeljitvijo. Zaposlene je treba 

informirati o razlogih, zakaj je bil konkretni delavec nagrajen,  

- opredeliti je treba jasna, objektivna in transparentna merila napredovanja, 

- potrebni so karierni razgovori z zaposlenimi, 

- izvajati je treba napredovanja na osnovi dosežkov in znanj ter inovativnosti, 

- sistem napredovanja je treba povezati s sistemom nagrajevanja in ocenjevanja, 

- usposabljati in razvijati je treba vodje v smeri začrtanih, potrebnih sprememb (treningi, 

mentorstvo, »coaching«), 

- potrebni sta nadgradnja in izboljšava rednih sestankov, 

- zaposlene je treba spodbuditi k podajanju idej, 

- kakovostno je treba izvesti projekt novega vrednotenja delovnih mest. 

Z raziskavo v obdobju desetih let in intervjujem smo ugotovili, da je razvoj kariere ravno tako 

med najnižje ocenjenimi dimenzijami v podjetju. Kriteriji za napredovanje niso jasni vsem 

zaposlenim, zaposleni nimajo možnosti za napredovanje, prav tako sistem napredovanja ne 

omogoča, da najboljši zasedejo najboljše položaje. Napredovanje naj se izvaja na osnovi 

dosežkov, znanj, inovativnosti in uspešnosti. Merila za napredovanja morajo biti jasna vsem 

zaposlenim. Sistem napredovanja mora biti povezan s sistemom nagrajevanja in ocenjevanja 

delovne uspešnosti. Zaposlene je treba informirati o razlogih, zakaj je bil konkretni delavec 

nagrajen. 

V izbranem podjetju X se trudijo graditi tudi strokovno kariero zaposlenih in ne samo 

vodstvenih karier, in zato v ta namen sistematizirajo ob reorganizaciji več strokovnih delovnih 

mest, tako da jih imajo na področju vsaj tri, ker se v izbranem podjetju zavedajo, da je tudi 

strokovna kariera enako pomembna za razvoj in obstoj kot vodstvena. 

Uvedli so sistem ravnanja s ključnimi in perspektivnimi sodelavci, ki opredeljuje, kdo so ključni 

in perspektivni sodelavci, načine njihovega razvoja in motivacije. V to kategorijo spada 

približno 250 zaposlenih. Še posebno pozornost posvečajo tudi zaposlenim iz skupine podjetja. 

Za ključne in perspektivne sodelavce je organizirana mednarodna poslovna akademija, v 

podjetju pa skrbijo in spremljajo tudi njihov razvoj. 

O rednem letnem razgovoru ne moremo govoriti, če se ne izvaja v rednih časovnih obdobjih, 

in to najmanj enkrat na leto. Običajno se ti razgovori izvajajo na začetku poslovnega leta. V 

nekaterih organizacijah jih izvajajo dvakrat na leto, v drugih pa celo vsake tri mesece.  

Brečko (2007) pravi, da je letni razgovor aktivnost vodenja in zagotavljanja medosebne 

komunikacije, ki je naprej dogovorjena in načrtovana. To pomeni, da se lahko oba, tako vodja 

kot zaposleni, nanj ustrezno pripravita. Zaposleni dobi vabilo na razgovor najmanj teden dni 

pred samim razgovorom, veliko podjetij pa povedo zaposlenim čas in datum rednega letnega 
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razgovora celo mesec dni v naprej, pred samim letnim razgovorom pa jih kadrovska služba 

opremi celo z internimi priročniki o vodenju letnih razgovorov. Vse to služi učinkoviti pripravi 

na letni razgovor, saj morata nanj biti pripravljena oba, če želimo, da bo razgovor dosegel svoj 

namen. 

Z rednim letnim razgovorom zasledujemo več ciljev. Glavni cilj je vsekakor ta, da s pomočjo 

načrtnega podajanja povratne informacije omogočimo zaposlenim, da še izboljšajo svojo 

delovno učinkovitost. V rednem letnem razgovoru lahko zaposleni izrazi svoje mnenje, ideje, 

pripombe, izboljšave, ki bi jih bilo treba uvesti v podjetju, prav tako se v razgovoru vodja in 

zaposleni osredotočita na delovne dosežke preteklega leta, ugotovita, kje so področja, ki jih je 

treba izboljšati, in narediti načrt, kako doseči prihodnje cilje organizacije, kjer se kaže dodatno 

usposobiti. Vodja jim poda povratno informacijo o njihovi uspešnosti in jasno sliko o tem, kaj 

podjetje in vodja še pričakujeta od njega. 

Vodje v letnih razgovorih bolje spoznajo svoje zaposlene in jih torej lahko bolje vodijo. Več 

kot jasno je, da morajo vodje dobro poznati svoje zaposlene, njihovo raven motivacije, posebne 

interese, nagnjenja, sposobnosti, pa tudi psihosocialna stanja. 

Redni letni razgovori dajejo vodji in kadrovski službi pomembne informacije za oblikovanje 

sistema načrtovanja kariere. Morda organizacija ravno v tem trenutku išče novega sodelavca za 

področje trženja, v rednih letnih razgovorih pa je vodja ravnokar pridobil pomembno 

informacijo in željo zaposlenega, da bi se začel ukvarjati s področjem trženja. In če gre ob tem 

še za sodelavca, ki tržni produkt dobro pozna, je verjetno veliko bolj racionalno, da prav temu 

sodelavcu ponudimo prosto delovno mesto tržnika, kot pa da poiščemo novega delavca na trgu.  

Razgovori dajejo pomemben vpogled v obstoječe znanje v organizaciji in sliko organizacijske 

klime ter stanje zadovoljstva zaposlenih. V tem duhu so osnova za ustvarjanje učeče se 

organizacije in zajemanja tihega znanja. 

Našteli smo torej nekaj ciljev in namenov, ki jih zasledujejo redni letni razgovori. Ne glede na 

to, da jih lahko najdemo še več, je treba poudariti, da mora biti organizaciji jasno, kaj želi doseči 

z rednimi letnimi razgovori in katere cilje zasleduje. Če cilj uvajanja letnih razgovorov v 

organizacijo ni jasen, potem bodo (p)ostali le dodatno administrativno-birokratsko sredstvo in 

postopek, ki v praksi ne bo prinašal koristi, kar pa dodatno pomeni, da se moramo pri letnih 

razgovorih osredotočati na vsebino in ne na obliko. 
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5 SKLEP  

Dobra organizacijska klima v organizaciji pomeni: 

- večjo produktivnost, 

- večjo inovativnost, 

- večjo kakovost proizvodov, 

- sproščen odnos med zaposlenimi in nadrejenimi, 

- večjo možnost za razvoj, 

- zaposleni ne čutijo bojazni za ohranitev delovnega mesta, 

- nadrejeni upoštevajo zaposlene in jih obveščajo o zadevah, 

- nadrejeni sprejemajo predloge zaposlenih tako, da se ti čutijo kot del organizacije, 

- urejeno komunikacijo na vseh ravneh,  

- nadrejeni dajo podrejenim več svobode pri njihovem delu, ker jim zaupajo. 

Rozman (2000, 68–69) pravi, da je delovno vzdušje pogojeno s stopnjo zadovoljivosti potreb 

članov združbe, ki izvira iz zadovoljstva pri delu in odnosov med zaposlenimi. Da bi zaposleni 

ustvarjali boljše rezultate pri delu, so pripravljeni premagovati težave. Z zadovoljstvom 

zaposlenih se poveča inovativnost, zmanjša število bolniških in drugih odsotnosti ter število 

reklamacij. Zadovoljni zaposleni prinesejo podjetju večjo produktivnost, boljšo kakovost 

proizvodov in storitev, na koncu pa tudi boljše rezultate poslovanja in večji promet podjetja. 

Na vprašanje, s kakšnimi ukrepi so izboljšali rezultate slabše ocenjene kategorije – razvoj 

kariere –, smo dobili odgovor, da se izbrano podjetje ukvarja predvsem s: 

- strokovno kariero, 

- ključnimi in perspektivnimi sodelavci, 

- internimi in eksternimi izobraževanji, 

- šolo vodenja, 

- rednimi letnimi razgovori, 

- strateško konferenco za vodje,  

- delavnicami SDI. 

Predlogi za izboljšanje dejavnika osebni razvoj in kariere so: 

- merila za napredovanja je treba javno objaviti, 

- karierni razgovori,  

- usposabljanje vodij, 

- vrednotenje delovnih mest, 

- spodbuditi zaposlene k podajanju idej. 

Na vprašanje, s kakšnimi ukrepi ste izboljšali slabše ocenjeno kategorijo – sistem nagrajevanja 

–, so v podjetju odgovorili, da so CIVODEU vpeljali prav na osnovi meritev organizacijske 
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klime in zadovoljstva zaposlenih. Želeli so si namreč povečati ciljno usmerjenost zaposlenih in 

povečati usklajenost delovanja organizacije. Sistem deluje in živi. 

Predlogi za izboljšanje dejavnika sistema nagrajevanja so: 

- nedenarne nagrade, 

- nadgradnja sistema ciljnega vodenja. 

Podjetje se zaveda, da je organizacijska klima zelo pomemben dejavnik, zato za boljše počutje 

zaposlenih organizirajo določene projekte, kot so pozdrav poletju, jeseni, zimi in pomladi, s 

katerim se, ko zaposleni zjutraj pridejo v službo, spomnijo na zaposlene z določenim sadjem, 

značilnim za tisto obdobje; projekt Kje je starš v službi, kjer za en dan povabijo otroke 

zaposlenih v službo, da vidijo, kje delajo njihove starši; pustni torek, ko zaposleni dobijo krofe; 

družini prijazno podjetje, nudijo psihosocialno pomoč za zaposlene, vsako leto podjetje 

organizira za otroke svojih zaposlenih dedka Mraza in podobne druge projekte, s katerimi se 

zaposleni počutijo kot del velikega, pomembnega tima.  

Delavca je treba večkrat pohvaliti, če dela dobro. S tem, ko ga pohvalimo pred vsemi, mu 

dvignemo motivacijo in ga spodbudimo k še bolj aktivnemu delu. 

V izbranem podjetju X se vse bolj zavedajo pomembnosti merjenja organizacijske klime, njihov 

management pa je zainteresiran za uvajanje sprememb, ki bodo izboljšale klimo in s tem 

zadovoljstvo zaposlenih. 
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